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На основу члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. Закон, 
103/15, 99/16, 113/17, 95/18,31/19, 72/19), члана 32. став 1. тачка 2.  Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14, 101/2016 – др. Закон и 47/18), и 
члана 40. став 1. тачка 2. Статута Општине Ражањ, („Службени лист Општине Ражањ“, 
број 1/19) Скупштина општине Ражањ, на седници одржаној  дана 28.11. 2019. године, 
доноси  

 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ  И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАЖАЊ ЗА 2019. 

ГОДИНУ 
 
I – ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 
У Одлуци о буџету општине Ражањ за 2019. годину („Службени лист Општине 

Ражањ, број 17/18), у табели под 1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ, 1.2. Коришћење роба и услуга, 
економска класификација 42, износ „108.264.000“, замењује се износом „111.264.000“, 
под 3. Издаци за набавку нефинасијске имовине, економска класификација 5. износ 
„94.343.000“ замењује се износом  „91.493.000“. 

 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (класа 3, извор финансирања 
13), износ „87.980.000“, замењује се износом „88.130.000“.  

У Општем делу – Програмска класификација расхода у колони 6 - Сопствени и 
други приходи, код програма 2-Комунална делатност, износ „52.500.000“ мења се 
износом „49.500.000“, програмска активност 1102-0008-Управљање снабдевањем водом 
за пиће, износ „21.500.000“ мења се износом „18.500.000“. Код програма 6-Заштита 
животне средине, износ „2.425.000“ мења се износом „2.575.000“, програмска активност 
0401-0004-Управљање отпадним водама, износ „450.000“ мења се износом „600.000“. 
Код програма 7-Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, износ 
„12.000.000“ мења се износом „15.000.000“, код програмске активности 0701-0002-
Одржавање саобраћајне инфраструктуре, износ „12.000.000“ мења се износом 
„15.000.000“. 

 
         Члан 2. 

 
У члану 2. износ „378.391.000“ замењује се износом „378.541.000“ 

  
                                                                 Члан 3 
 
У члану 3. Планирани капитални издаци буџетских корисника, под редним бројем 

1. Реконструкција водоводне мреже у Ражњу, у колони износ у динарима за 2019. 
годину, Укупна вредност пројекта, износ „19.500.000“ мења се износом „18.500.000“. 
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II – ПОСЕБАН ДЕО 
Члан 4. 

 
У члану  4. износ „87.980.000“, замењује се износом „88.130.000“ и врши се 

прерасподела у колони 9 извор финансирања 13  
Раздео 3 ОПШТИНСКА УПРАВА, ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ, 

програмска активност 1102-0008-Управљање снабдевањем водом за пиће, функција 630-
Водоснабдевање, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти, износ 
„21.500.000“, мења се износом „18.500.000“. ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА 
САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА, програмска активност 0701-
0002-Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 451-Друмски 
саобраћај, економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање, износ 
„4.000.000“ мења се износом „7.000.000“. ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ, програмска активност 0401-0004-Управљање отпадним водама, функција 
520-Управљање отпадним водама, економска класификација 511-Зграде и грађевински 
објекти, износ „450.000“, мења се износом „600.000“. 
 

III – ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 
Члан 5. 

 
Одлуку доставити Министарству финансија  Управи за Трезор Ражањ и објавити 

у „Службеном листу Општине Ражањ“. 
 
 
 

Члан 6. 
 

Ова  Одлука ступа на снагу даном објављивања, а примењиваће се од 01. јануара 
2019. године. 
 
` 
Број: 400-402/19-11 
У Ражњу,28.11.2019. године 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ 
 

 
ПРЕДСЕДНИК 

             Миодраг Рајковић,с.р. 
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На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник 
РС“, бр.72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-УС, 50/2013-
УС, 98/2013-УС, 132/2014 , 145/2014,83/2018,31/2019 I 37/2019-др.закони), члана 9. став 
5. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, 
бр. 135/2004 и 88/2010) и члана 32. став 1, тачка 5, Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон и 47/2018) и 
члана 40. став 1, тачка 5 Статута општини Ражањ ( „Службени лист општине Ражањ“, 
бр. 1/19) Скупштина општине Ражањ, по прибављеном мишљењу Комисије за планове 
општине Ражањ, Скупштина општине Ражањ на седници одржаној 28.11.2019. године 
доноси 

 
О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ ИЗМЕНА И ДОПУНА 
ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

 
 

Члан 1. 
 

Приступа се изради Измена и допуна Просторног плана општине Ражањ  
(„Службени лист општине Ражањ“, број  4/2012 ), (у даљем тексту: Измене и допуне 
Плана). 

Члан 2. 
 

Измене и допуне Плана односе се на измене у текстуалном и графичком делу 
Просторног плана општине Ражањ. 

Измене и допуне у текстуалном делу се односе на правила уређења и грађења на 
подручју обухвата измене и допуне плана. 

Измене и допуне у графичком делу се односе на дефинисање локације за зону 
туристичко излетничког комплекса ,, Варница,, и обухвата следеће  целе  катастарске 
парцеле бр:1, 2, 3, 33 К.О.Чубура, 2989, 2988 и 2987 К.О.Мађере  и делове кат. парцела 
бр.4 и 980 К.О.Чубура, 619 К.О.Ражањ 2985, 2990, 3008, 3007 , 3006 и 3503 К.О.Мађере , 
као и парцеле постојећег шумског пута којим се приступа локацији:делови кат.парцела 
бр. 2973/1, 2985, 3506/1, 2975, 2973/2, 2973/3, 3502, 3503, 3031, 3006, 2990 К.О.Мађере. 

Овом Одлуком утврђује се оквирна граница обухвата Измена и допуна Плана, с 
тим да ће коначна граница обухвата бити дефинисана у Нацрту Измена и допуна Плана. 

Графички приказ оквирне границе обухвата Измена и допуна Плана је саставни 
део ове Одлуке. 

Члан 3. 
 

За потребе израде Измена и допуна Плана потребно је прибавити ДКП или 
катастарске подлоге у размери 1:2500 за подручје на које се односе измене у графичком 
прилогу. 

Члан 4. 
 

Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора у обухвату 
Измене и допуне Плана заснивају се на рационалној организацији и уређењу простора, 
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усклађивању планираних садржаја са могућностима и ограничењима у простору  као и 
са могућностима реализације и одрживим планирањем. 

 
Члан 5. 

 
Визија и основни циљеви израде Измена и допуна Плана јесу редефинисање 

намене у обухвату Измена и допуна Плана, као и   допуна правила уређења и грађења. 
Измене и допуне Плана се односе на два сегмента:  
I СЕГМЕНТ чине измене и допуне које се односе на подручје туристичко 

излетничког комплекса ,,Варница,, и приступне саобраћајнице за која се правила 
уређења и правила грађења дају овим елаборатом и обухвата подручје на деловима 
катастарских општина Мађере,Чубура и Ражањ.. 

 II СЕГМЕНТ чине измене и допуне дела текстуалног плана које се односе на 
подручје обухвата измене и допуне Просторног плана општине Ражањ ("Сл. лист 
општина Ражањ", бр.4/12): 

Члан 6. 
 

Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите подручја 
обухваћеног Изменама и допунама Плана чини простор у оквиру којег је потребно 
редефинисати основну намену простора и правила уређења и грађења. 

 
Члан 7. 

 
Ефективан рок за израду Нацрта Измена и допуна Плана је 3 (три) месеца, од дана 

достављања Извештаја о обављеном раном јавном увиду, достављања адекватног 
катастарско-топографског плана са ажурним стањем на терену, као и услова за уређење 
простора од органа, организација и предузећа који су Законом овлашћени да их 
утврђују. 

Члан 8. 
 

Средства за израду Измена и  допуна Плана обезбедиће општина Ражањ. 
 

Члан 9. 
 

Обрађивач Плана одредиће се у складу са одредбама Закона о  јавним набавкама. 
 

Члан 10. 
 

Након доношења ове Одлуке, носилац израде плана, орган надлежан за послове 
урбанизма општине Ражањ, организоваће упознавање јавности са општим циљевима и 
сврхом израде Измена и допуна Плана,могућим решењима за развој просторне целине, 
као и ефектима планирања, у поступку оглашавања раног јавног увида. 

Рани јавни увид оглашава се  у средствима јавног информисања и у електронском 
облику на интернет страници општине Ражањ  и траје 15 дана од дана објављивања. 
Рани јавни увид почиње даном оглашавања. 
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Члан 11. 
 

Пре подношења органу надлежном за његово доношење, Измене и допуне Плана 
подлежу стручној контроли  и излажу се на јавни увид. 

Излагање Измена и допуна Плана на јавни увид оглашава се у дневном листу и 
локалном листу и траје 30 дана од дана оглашавања, када ће се објавити подаци о 
времену и месту излагања Измена и допуна Плана на јавни увид, о начину на који 
заинтересована правна и физичка лица могу доставити примедбе на Измене и допуне 
План, као и друге информације које су од значаја за јавни увид. 

 
Члан 12. 

 
   Саставни део ове Одлуке је  Одлука о приступању изради стратешке процене 

утицаја Измена и допуна Просторног плана општине Ражањ на животну средину. 
 

Члан 13. 
 

Измене и допуне Плана сачиниће се у четири примерка у аналогном и четири 
примерака у дигиталном облику. 

Члан 14. 
 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном листу 
општине Ражањ“. 

 
                                                                                      
Број: 35-20/19-11 
У Ражњу,28.11.2019. године 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ 
 

 
ПРЕДСЕДНИК 

             Миодраг Рајковић,с.р. 
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Ужи обухват измена Просторног плана општине Ражањ за потребе изградње 
туристичко-излетничког комплекса ,,Варница,, 
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На основу члана 9. и члана 11. Закона о стратешкој процени утицаја на животну 
средину (''Сл. Гласник РС' бр.135/04 и 88/10) члана  46. став 12. Закона о планирању и 
изградњи (''Сл.гласник РС'' бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10–oдлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС,  50/13-УС, 98/13-одлука УС, 132/14,145/14, 83/2018,31/2019 и 37/2019-
др.закони), члана 32. став 1, тачка 5, Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број 129/07, 83/14-др.закон и 101/16-др.закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 5. 
Статута општине Ражањ (''Службени лист општине Ражањ'', број 1/19),Скупштина 
општине Ражањ на седици одржаној дана 28.11.2019. године доноси : 

 
 
 
 

                                                                  О Д Л У К У 
о   приступању изради  Стратешке процена утицаја на животну средину 

измене и допуне Просторног плана општине Ражањ 
 
 

 
Члан 1. 

 
Приступа се изради  Стратешке процене утицаја измене  и  допуне Просторног 

плана општине Ражањ (у даљем тексту Стратешка процена) на животну средину. 
 

Члан 2. 
 

    Стратешком проценом биће обухваћено подручје измене  и  допуне 
Просторног плана општине Ражањ. Измене и допуне у графичком делу се односе на 
дефинисање локације за зону туристичко излетничког комплекса ,, Варница,,  који 
обухвата следеће  целе  катастарске парцеле бр:1, 2, 3, 33 К.О.Чубура, 2989, 2988 и 2987 
К.О.Мађере  и делове кат. парцела бр.4 и 980 К.О.Чубура, 619 К.О.Ражањ 2985, 2990, 
3008, 3007 , 3006 и 3503 К.О.Мађере , као и парцеле постојећег шумског пута којим се 
приступа локацији који обухвата делове кат.парцела бр. 2973/1, 2985, 3506/1, 2975, 
2973/2, 2973/3, 3502, 3503, 3031, 3006, 2990 К.О.Мађере. 
        Стратешка процена ће описати, вредновати и проценити могуће значајне утицаје на 
животну средину до којих може доћи имплементацијом Плана и одредити мере за 
смањење и ограничавање негативних утицаја на животну средину. 

 
Члан 3. 

 
Стратешка процена ћe се вршити у складу са Законом о стратешкој процени 

утицаја на животну средину ("Сл. гласник PC", бp. 135/04 и 88/2010) и према 
критеријумима дефинисаним у прилогу истог.   
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Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину измене  и  допуне 
Просторног плана општине Ражањ мора да садржи све елементе прописане  Законом о 
стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник PC", бp. 135/04 и 
88/2010) 

Стратешка процена мора бити усаглашена са стратешким принципима заштите 
животне средине садржаним у Извештају о стратешкој процени утицаја Просторног 
плана општине Ражањ на животну средину (''Службени лист општине Ражањ'' број 
4/12), као и одредбама Закона о заштити животне средине ("Сл. гласник PC", бр. 135/04, 
36/09, 36/09 - др. закон, 72/09 - др. закон и 43/11 - одлука УC, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - 
др. закон и 95/2018 - др. закон). 

Члан 4. 
 

 Одлука да ce израђује Стратешка процена се доноси на основу мишљења 
Општинске управе општине Ражањ бр. 501-71/2019-02 од 20.11.2019. год., које је донето 
у складу са Критеријумима за утврђивање могућности значајних утицаја на животну 
средину планова и програма и доношење одлуке о изради стратешке процене из члана 5. 
ст.1 и 2, Прилог 1. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. 
гласник РС", бр. 135/04 и 88/10) и у складу са планираном наменом површина у 
обухвату урбанистичког плана.   

 
Члан 5. 

 
Избор носиоца израде Извештаја о стратешкој процени извршиће се по поступку 

утврђеним законом.  
Носилац израде Извештаја о стратешкој процени може бити правно лице или 

предузетник које је уписано у одговарајући регистар за обављање делатности 
просторног и урбанистичког планирања и израде планских и других развојних 
докумената.  

Рок за изpадy Извештаја о стратешкој процени биће утврђен уговором 
склопљеним између Општине Ражањ као инвеститора и носиоца израде Извештаја о 
стратешкој процени, а не може бити дужи од рока утврђеног за израду измене  и  
допуне Просторног плана општине Ражањ. 

 
Члан 6. 

 
Орган надлежан за припрему Плана ће обезбедити учешће заинтересованих 

органа, организација и јавности у поступку прибављања сагласности на Извештај о 
стратешкој процени. 

Извештај о стратешкој процени измене  и  допуне Просторног плана општине 
Ражањ. разрадом биће изложен на јавни увид заједно са Планом. 
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Члан 7. 
 

Ова Одлука је саставни део  Одлуке о изради измене  и  допуне Просторног 
плана општине Ражањ. 

Члан 8. 
 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења а биће објављена у „Службеном 
листу општине Ражањ“. 

  
 
 
  

Број: 501-72/19-11  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ 
    
У 
Ражњу, 

      28.11.2019.                          године  Миодраг Рајковић, председник 
Скупштине,с.р. 
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На основу члана 27 , члана 35. Став 7. и 46 Закона о планирању и изградњи (''Сл.гласник 
РС'' бр. 72/09 , 81/09-исправка, 64/10–oдлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС,  50/13-
УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 –други закони), и члана 32. 
став 1, тачка 5, Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 
83/14-др.закон и 101/16-др.закон и 47/2018) и члан 40. став 1, тачка 5 Статута општини 
Ражањ ( „Службени лист општине Ражањ“, бр. 1/19), на предлог Комисије за планове 
општине Ражањ Скупштина општине Ражањ на  седници од 28.11.2019. године , доноси 
 
 

 O Д Л У К У 

О измени Одлуке о  приступу изради Плана детаљне регулације туристичко-
излетничког комплекса ,,Варница,, 

са урбанистичком разрадом 
 
 

Члан 1. 
 

          Приступа се измени Одлуке о приступу изради ПЛАНА ДЕТАЉНЕ 
РЕГУЛАЦИЈЕ туристичко-излетничког комплекса ,,Варница,, са урбанистичком 
разрадом (,,Службени лист општине Ражањ бр.12/18) у даљем тексту: Плана ). 
 

Члан 2. 
 

Мења се члану 2  Одлуке (Границе обухвата планa)  тако да гласи  
,, План детаљне регулације ради се за простор који је обухваћен планираним 
туристичко-излетничким комплексом  и  приступна саобраћајница од постојећег 
општинског пута до планираног комплекса и простире се на три катастарске општине : 
Чубура, Ражањ и Мађере. 
На простору обухваћеном Планом лоциран је постојећи  ловачки дом , шумски пут  и 
чесма . 
          Планом су  обухваћене  целе катастарске парцеле бр.1, 2, 3, 33 К.О.Чубура, 2989, 
2988 и 2987 К.О.Мађере  и делови кат. парцела бр.4 и 980 К.О.Чубура, 619 К.О.Ражањ 
2985, 2990, 3008, 3007 , 3006 и 3503 К.О.Мађере , као и парцеле постојећег шумског 
пута којим се приступа локацији:делови кат.парцела бр. 2973/1, 2985, 3506/1, 2975, 
2973/2, 2973/3, 3502, 3503, 3031, 3006, 2990 К.О.Мађере.  Укупна површина у оквиру 
граница обухвата  износи око  8,5  ha. 
 Коначна граница плана биће утврђена приликом израде и верификације раног јавног 
увида , изузетно Нацрта плана. 

Члан 3. 
 

Мења се члан 6.став 1 Одлуке о изради плана детаљне регулације тако да гласи ,, 
Рок израде Плана је 12 месеци од дана ступања на снагу Одлуке о измени одлуке. Рок 
не обухвата време потребно за поступак усвајања Плана.       
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Члан 4.  
 

Мења се члан 7. Одлуке о изради плана детаљне регулације тако да гласи: 
„Средства за финансирање израде Плана обезбеђују се  у буџету Општина Ражањ за 
2019 и 2020 годину . 
        Оквирна процена финансијских средстава израде  Плана и Стратешке процене је  
620.000,00 динара без ПДВ-а. 

 
Члан 5.  

 
Остали чланови Одлуке о изради плана генералне регулације остају непромењени. 

 
Члан 6.  

 
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Ражањ”. 

 
         

Број: 35-21/19-11 
У Ражњу , 28.11.2019. године  
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

                                                                                                                          Председник  
 

                                                                                                  Миодраг Рајковић,с.р. 
 

Обухват  Плана детаљне регулације туристичко-излетничког комплекса ,,Варница,, 
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На основу члана 6. ст. 8. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, брoj 
26/01, „ Службени лист СРЈ“, број 42/02- одлука СУС и „ Службени гласник РС“, број 
80/02-др.закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-одлука УС, 47/2013 и 
68/14-други закон, 95/2018 и 99/2018 – одлука УС), члана 32, став 1, тачка 3. Закона о 
локалној самоуправи („ Службени гласник РС“,број 129/07, 83/14-др.закон, 101/2016 и 
47/2018) и члана 40, став 1, тачка 3. Статута општине Ражањ („ Службени лист општине 
Ражањ“ , број 1/19),  
Скупштина општине Ражањ на седници одржаној дана 28.11. 2019.године, доноси 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА 

ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА 
ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих 
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији 
Општине Ражањ.  

Члан 2. 
 

На територији Општине Ражањ одређене су три зоне за утврђивање пореза на имовину, 
у зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, 
саобраћајној повезаности са централним деловима Општине Ражањ, односно са радним 
зонама и другим садржајима у насељу и то: I, II и III зона, с тим да је I зона утврђенa за 
најопремљенију зону.  
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 
2020. годину на територији Општине Ражањ у I зони износе:  
1) грађевинског земљишта............................................................................................. 400 
динара  
- грађевинског земљишта-намена пољопривредно...............................................25 динара 
- грађевинско земиште-намена шумско..................................................................25 динара 
2) пољопривредног земљишта....................................................................................25 
динара  
3) друго земљиште.....................................................................................................15 динара 
4) станова.................................................................................................................33.000 
динара  
5) кућа за становање ............................................................................................ 33.000 
динарa  
6) пословних зграда и других (надземних и подземних) грађевинских објеката који 
служе за обављање делатности...........................................................................43.000 динара  
7) гаража и гаражних места...............................................................................12.000динара.  
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 
2019. годину на територији општине Ражањ у II зони износе:  
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1) грађевинског земљишта........................................................................................350 
динара  
2) пољопривредног земљишта.................................................................................. 20 динара  
3) шумског земљишта..................................................................................................12 
динара  
4) станова ................................................................................................................29.000 
динара  
5) кућа за становање .............................................................................................29.000 
динара  
6) пословних зграда и других (надземних и подземних) грађевинских објеката који 
служе за обављање делатности........................................................................... 32.000 
динара  
7) гаража и гаражних места.................................................................................10.000 динара  
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 
2020. годину на територији Општине Ражањ у III зони износе:  
1) грађевинског земљишта .....................................................................................300 динара  
2) пољопривредног земљишта ..................................................................................15 динара  
3) шумског земљишта..................................................................................................12 
динара 
4) станова.................................................................................................................15.000 
динара  
5) кућа за становање..............................................................................................15.000 
динара  
6) пословних зграда и других (надземних и подземних) грађевинских објеката који 
служе за обављање делатности...........................................................................19.000 динара  
7) гаража и гаражних места.................................................................................. 8.000 динара  

 
Члан 3. 

 
За обвезнике који не воде пословне књиге, порез на имовину за грађевинско земљиште 
за 2020. годину, за прву, другу и трећу зону , утврђиваће се као за пољопривредно 
земљиште, према ценама које су за пољопривредно земљиште утврђене за одговарајућу 
зону.  

Члан 4. 
 

Ову Oдлуку објавити у „Службеном листу општине Ражањ“ и на интернет страни 
Општине Ражањ.  

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општине Ражањ“ а примењује се од 01. јануара 2020. године.  
 
           Број  436-15/19-11 
          У Ражњу,  28.11. 2019. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ, 
  Председник, 

                                                                                                             Миодраг Рајковић,с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка  6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“ , број 129/07, 83/14- др.закон, 101/16- др.закон и 47/18) и члана 40. став 1. тачка 6. Статута 
општине Ражањ („Службени лист општине Ражањ“, број 1/19),  

Скупштина општине Ражањ, дана 28.11. 2019. године,  доноси 
 
 

 
 

О Д Л У К У 
о усвајању Плана рада штаба за ванредне ситуације 

 општине Ражањ за 2020. годину 
 
 

 
        Члан 1. 

 
Овом Одлуком утврђује се План рада штаба за ванредне ситуације општине Ражањ за 2020. 

годину. 
 

Члан 2. 
 

План рада штаба за ванредне ситуације општине Ражањ за 2020. годину је саставни део  ове 
одлуке  

 
       Члан 3. 

 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном листу општине 

Ражањ 
 
 
 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

 
 
            Број 217-45 /19-11 
           У Ражњу ,28.11.2019. године  
 

 
Председник 

                                                                                                               Миодраг  Рајковић с.р. 
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На основу члана 43. Став 1. Тачка 12. Закона о смањењу ризика од катастрофа и 
управљању у ванредним ситуацијама („Сл. ГласникРС“, бр. 87/2018),члана  и члана 
40.став 1. тачка 6. Статута општине Ражањ („Службени лист општине Ражањ“, 
бр.1/2019), Скупштина општине Ражањ на седници одржаној дана 28.11.2019. године, 
донела је 
 

ПЛАН  РАДА 
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ 

ОПШТИНЕ РАЖАЊ ЗА 2020. ГОДИНУ 
 

1. Одржавање редовне седнице штаба за ванредне ситуације 
 

Носилац:  Командант штаба за ванредне ситуације 
Сарађује: Координатор  штаба за ванредне ситуације 
Рок: Март, Мај, Септембар, Новембар,  2020. године 
 

2. Одржавање ванредне седнице Штаба за ванредне ситуације 
 
Носилац:  Командант штаба за ванредне ситуације 
Сарађује: Координатор  штаба за ванредне ситуације 
Рок:          По потреби 
 

3. Разматрање предлога Плана рада штаба за ванредне ситуације за 
2021. годину и извештаја о раду за 2020. годину; 

Носилац:  Штаб за ванредне ситуације 
Сарађује:  Општинска управа 
Рок: Новембар    2020. године 
 
 

4.   Праћење, анализирање и процењивање угрожености територије 
општине Ражањ са предлогом мера 

 
Носилац:   Општинска управа 
Сарађује:   Инспектор за ЦЗ, ЈКП "Комуналац" Ражањ, Дом здравља, Ветеринарска 
станица, Шумска управа, ЈП „Путеви Ражањ“, Полицијска станица и др. 
Рок:         У току године. 
 
 

5.  Редовно информисање становништва о ризицима и опасностима,      
као и о предузимању потребних мера 

Носилац:  Штаб за ВС -  Општинска управа 
Сарађује:   Јавна средства информисања 
Рок:            У току године 
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6. Предузимање превентивних мера и активности на спречавању, 
смањењу и ублажвању последица могућих поплава, 

Носилац:   Штаб за ВС 
Сарађује: ЈП „Путеви Ражањ“, ЈКП „Комуналац“ средства информисања, становништво, 
полицијска станица, Војска РС и др. 
Рок:        У току године  
 

7. Предузимање мера и активности на заштити од могућих пожара  у 
летњем периоду на територији општине Ражањ. 

 
Носилац:   Штаб за ВС 
Сарађује:   Полицијска станица, Шумска управа, ЈКП, становништво, средства 
информисања, Војска РС и др. 
Рок:       Јун - Октобар   2020. г  
 

8.  Предузимање мера за деловање у зимским условима                    
  

Носилац:    Командант штаба за ВС 
Сарађује:   Јавно предузеће „Путеви Ражањ“ Ражањ, 
                   ЈКП "Комуналац" Ражањ 
Рок:            Јануар – март 2020. године 
 

9. Сарадња са штабовима за ВС суседних општина и Окружним штабом 
за ВС Нишавског округа. 

 
Носилац: Командант – Координатор штаба за ВС 
Сарађује: Команданти – начелници штабова за ВС суседних општина и града Ниша 
Рок:          У току године. 
 

10. Разматрање годишњег извештаја о раду штаба за ВС за 2020. годину 
и Плана рада Штаба за 2021. годину 

 
Носилац: Општинска управа 
Сарађује: , ЈП и друга правна лица 
Рок:          Децембар 2020. године 
 
 
 
 
                У Ражњу 28.11. 2019. године 
                Број: 217- 45/19-11                                                                Председник 

                                                                           Миодраг Рајковић с.р. 
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На основу члана 116 и 117 Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС '' број 88/2017, 27/2018- др. закони и 10/2019), члана 32. став 1. 
тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14, 
101/2016 и 47/2018) и члана 40 став 1. тачка 14. Статута општине Ражањ („Службени 
лист општине Ражањ“, број 1/19) Скупштина општине Ражањ, на седници одржаној 
дана28.11..2019. године,  доноси 

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу члана Школског одбора 

Oсновне школе ''Иван Вушовић“ у Ражњу 
 

I 
 

РАЗРЕШАВА СЕ дужности члан Школског одбора Oсновне школе ''Иван 
Вушовић“ у Ражњу. 

 
 

1. Ивана Здравковић, представник јединице локалне самоуправе. 
 

 
II 
 
 

Решење објавити у „Службеном листу општине Ражањ“ и доставити разрешеном 
члану и архиви СО-е Ражањ. 

 
 

 
Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном потупку и 

против њега није допуштена жалба, већ се може тужбом покренути управни 
спор пред Управним судом, у року од 30 дана од дана достављања решења.  

 
 

 
         Број 61-172/19-11 
         У Ражњу, 28.11.2019.године    
 
                   
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ 
                                                                                                                          Председник, 

                                                                                               Миодраг Рајковић с.р. 
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На основу члана 116 и 117 Закона о основама система образовања и васпитања 
(''Службени гласник РС '' број 88/2017, 27/2018- др. закони и 10/2019), члана 32. став 1. 
тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14, 
101/2016 и 47/2018) и члана 40 став 1. тачка 14. Статута општине Ражањ („Службени 
лист општине Ражањ“, број 1/19) Скупштина општине Ражањ, на седници одржаној 
дана 28.11.2019. године,  доноси 

 
 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању чланова Школског одбора 

Oсновне школе ''Иван Вушовић“ у Ражњу 
 

I 
 

ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Школског одбора Основне школе ''Иван Вушовић“ у 
Ражњу: 
 

 
1. Дејан Гагић, представник јединице локалне самоуправе, 

 
II 
 

Решење објавити у „Службеном листу општине Ражањ“ и доставити именованом 
члану и архиви СО-е Ражањ. 

 
 
 
Упутство о правном средству: Ово решење је коначно у управном потупку и 

против њега није допуштена жалба, већ се може тужбом покренути управни 
спор пред Управним судом, у року од 30 дана од дана достављања решења.  

 
 
 

 
         Број 61-173/19-11 
         У Ражњу, 28.11.2019.године       
 
                       
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ 
 

                                                                                                                          Председник, 
                                                                                               Миодраг Рајковић с.р. 
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