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З А П И С Н И К 

О РАДУ ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ НА УТВРЂИВАЊУ РЕЗУЛТАТА 

ИЗБОРА ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЖАЊ ОДРЖАНИХ 21. 

ЈУН  2020.ГОДИНЕ 

  

 

I. Седница Комисије почела је у 14,30 часова дана 22. јуна 2020.године у седишту 

Општинске изборне комисије у Ражњу,Трг Светог Саве бр.33. 

II. Седници Комисије присуствују:  

 1) Драгана Христов, председник Комисије; 

2) Звездана Бркић, секретар Комисије; 

Чланови Општинске изборне комисије:Валентина Младеновић, Саша Антић, Миљојко 

Ђурковић, Радиша Шајкић, Мирослав Стевановић, чланови Општинске изборне 

комисије, Ивана Величковић, Мирољуб Радовановић и Марија Вујчић чланови 

проширеног састава Општинске изборне комисије. 

Заменици  чланова Општинске изборне комисије: Драган Павловић 

III Комисија је утврдила да је, од укупно 22 бирачких одбора у Општини Ражањ, 

примила изборни материјал од 22 бирачка одбора. 

IV Комисија је утврдила да није било битних повреда одредаба Закона о локалним 

изборима и није поништила гласање ни на једном бирачком месту. 

 V На основу изборног материјала примљеног од бирачких одбора утврђено је: 

- Да је за изборе предато укупно гласачких листића: 6387 

- Да је остало неупотребљених гласачких листића:  2152 

- Да према изводима из бирачких спискова има уписаних 6388 бирача; 

- Да је, према изводима из бирачких спискова и евентуалним списковима накнадних  

промена из бирачког списка на изборима гласало 4235 бирача, што износи 66,30 %; 

- Да је број гласачких листића који су се налазили у гласачким кутијама 4235, од 

којих је 3814 важећих и 421 неважећих; 

- Да је број гласачких листића који нису убачени у гласачким кутијама 0; 
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- Да је према изводима из бирачких спискова и  Записнику о раду бирачких одбора на 

спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања ван бирачког места гласало 398 

бирача; 

Да су поједине изборне листе добиле следећи број  гласова и мандата и проглашавају се 

следеће изборне листе: 

 

Редни 

број 
Назив изборне листе 

Број гласова 

које је 

добила 

изборна 

листа 

Број 

мандата 

које је 

добила 

изборна 

листа 

% од бирача 

који су 

гласали 

1. 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ.   
1223 9 28,88 

2. Г.Г. „Добрица Стојковић“,        1866 13 44,06 

3. 
Г.Г. “Верислав Велисављевић – 

Верче“   
323 2 7,63 

4. 

ИВИЦА ДАЧИЋ - „Социјалистичка 

партија  

                                                                                                            

Србије(СПС)“ 

402 3 9,49 

   

 

VI Чланови Изборне комисије општине Ражањ нису имали примедбе на утврђивање 

резултата избора одржаних 21. јуна 2020. године 

VII Закључено је да се резултати избора одмах саопште јавности и објаве у „Службеном 

листу општине Ражањ“ 

Изборна комисија завршила је са радом дана 22. јуна 2020. године у 15,30 часова. 
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Број:  013-76/20-11 

 

22.06.2020.године 

 

 

 

 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 

   Секретар  :                                                                                 Председник: 

Звездана Бркић, с.р.             Драгана Христов, с.р. 

 

 

 

Чланови Општинске изборне  комисије: 

1.  Радиша Шајкић,с.р.      

 

2.          Валентина Младеновић,с.р.       

 

3.         Мирослав Стевановић,с.р.   

                  

4 .         Миљојко Ђурковић,с.р.                 

 

 5.         Ивана Величковић,с.р.                          

 

6.          Саша Антић,с.р.              

  

7.          Марија Вујчић,с.р.             

 

8.         Драган Павловић,с.р.  

             

9.    Мирољуб Радовановић,с.р.              
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На основу члана 15. став 1.тачка 9. члана 39. и члана 44. Закона о локалним изборима 

(„Службени гласник РС“,бр.129/2007,34/2010, Одлука УС 54/2011,12/20,16/20-аутентично 

тумачење и 68/20) Општинска изборна комисија, на седници одржаној 22.06. 2020. године 

у 15,30 часова,  донела јe 

ИЗВЕШТАЈ О УКУПНИМ РЕЗУЛТАТИМА ИЗБОРА  

ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЖАЊ  

ОДРЖАНИХ 21. ЈУНА 2020. ГОДИНЕ 

I 

 На основу изборног материјала за избор одборника Скупштине општине Ражањ, 

одржаних 21. јуна 2020. године, примљеног од 22 бирачка одбора утврђено је:  

-  Да према изводима из бирачких спискова има уписаних 6388 бирача; 

- Да је, према изводима из бирачких спискова, гласало 4.235   бирача, што износи 66,30 

%; 

- Да је за изборе примљено укупно 6387 гласачких листића;  

- Да је број гласачких листића који су се налазили у гласачким кутијама 4235, од којих 

је 3814 важећих и 421 неважећих; 

- Да је број гласачких листића који нису убачени  у гласачким кутијама 0; 

- Да је број неупотребљених гласачких листића 2152; 

Да су поједине изборне листе добиле следећи број  гласова и мандата и проглашавају се 

следеће изборне листе: 

Редни 

број 
Назив изборне листе 

Број гласова 

које је 

добила 

изборна 

листа 

Број 

мандата 

које је 

добила 

изборна 

листа 

% од бирача 

који су 

гласали 

1. 
АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ.   
1223 9 28,88 

2. Г.Г. „Добрица Стојковић“,        1866 13 44,06 

3. 
Г.Г. “Верислав Велисављевић – 

Верче“   
323 2 7,63 

4. 

ИВИЦА ДАЧИЋ - „Социјалистичка 

партија 

Србије(СПС)“ 

402 3 9,49 
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II 

Овај Извештај саопштити јавности и објавити у „Службеном листу општине Ражањ“. 

 

Број:  013-76/20-11 

 

22.06.2020.године 

 

 

 

 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 

 

   Секретар  :                                                                                 Председник: 

Звездана Бркић,дипл.правник,с.р.   Драгана Христов, дипл.правник,с.р. 

___________________                             МП                      __________________
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Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а  
Општина Ражањ 

Општинска управа 

Одељење за привреду и финансије 

Број: 320-43/20-04 

Датум: 19.06.2020. године 

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА 

У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ  

ОПШТИНЕ РАЖАЊ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 

62/06,65/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/17 и 95/18-др закон) и Правилником о условима и 

поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини 

(“Службени гласник РС”, број 16/2017, 111/2017, 18/2019, 45/2019, 3/2020 и 25/2020), 

Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта/Одељење за привреду и финансије општине Ражањ, расписује јавни позив свим 

физичким и правним лицима, којим обавештава: 

- власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног 

објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који 

су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у 

Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три 

године (у даљем тексту: пољопривредна инфраструктура) и 

- власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за 

гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право 

пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и 

налазе се у активном статусу најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство), 

 

да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на 

пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Ражањ за 2021. 

годину, до дана 31. октобра 2020. године. 

 

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА 

 

I Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу 

власништва над пољопривредном инфраструктуром je : 

 

1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва над 

пољопривредном инфраструктуром потписан од стране физичког лица, односно 

одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);  
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2. Доказ о власништву над пољопривредном инфраструктуром: 

а) Извод из јавне евиденције о непокретности за пољопривредну инфраструктуру 

која је укњижена у јавној евиденцији о непокретности (прибавља јединица локалне 

самоуправе) и /или 

б) Пописна листа и књиговодствена документација потписана и оверена у складу са 

Законом о рачуноводству за правно лице, за пољопривредну нфраструктуру која 

није укњижена у јавној евиденцији о непокретности (доставља подносилац 

захтева) и/или 

в) Сагласност/одобрење Министарства надлежног за послове пољопривреде на 

инвестициона улагања за пољопривредну инфраструктуру која је подигнута након 

јула 2006. године, односно купопродајни уговор физичког лица (подносиоца 

захтева) са правним лицем које је подигло пољопривредну инфраструктуру у 

складу са тада важећим прописима (доставља подносилац захтева). 

3. Записник Републичке пољопривредне инспекције (доставља подносилац захтева); 

4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног 

газдинстава у активном статусу најмање три године (прибавља јединица локалне 

самоуправе); 

 

II  Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу 

сточарства je: 

 

1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу сточарства потписан од стране 

физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац 

захтева);  

2. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног 

газдинстава у активном статусу најмање једну годину (прибавља јединица локалне 

самоуправе); 

3. Доказ да је правно или физичко лице власник домаћих животиња и власник, 

односно закупац објекта за гајење тих животиња са утврђеним бројем условних 

грла: 

a) Потврду о броју условних грла коју издаје Институт за сточарство Београд - 

Земун ( изузев за коње коју издаје Пољопривредни факултет Београд - 

Земун), односно за територију АП Војводине Пољопривредни факултет 

Нови Сад - Департман за сточарство – за животиње у систему уматичења 

(доставља подносилац захтева); 

б) Записник Републичког ветеринарског инспектора - за животиње које нису у 

систему уматичења (доставља подносилац захтева). 

(Напомена: Републички ветеринарски инспектор записником утврђује  број 

условних грла која обрачунава на основу затеченог стања, односно исправе лица о 

продаји, предаји на клање и извозу животиња) 

4. Уговоре о закупу пољопривредног земљишта закључене са другим лицима за 

земљиште које се налази на територији јединице локалне самоуправе на којој се 

подноси захтев, а који су оверени од стране надлежног органа (доставља 

подносилац захтева) 

5. Изјава подносиоца захтева којом даје сагласност да се изврши провера података код 

надлежних органа који су неопходни за реализацију јавног позива; 
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6. Изјава подносиоца захтева о тачности података, потписанa од стране физичког 

лица, односно одговорног лица у правном лицу, дату под пуном кривичном, 

прекршајном и материјалном одговорношћу, која садржи: 

- изјаву да је доставио све доказе који се односе на закуп пољопривредног земљишта 

на територији локалне самоуправе на којој је поднео захтев,  

- списак повезаних лица  (назив правног лица са матичним бројем/име презиме 

физичког лица, сродство и ЈМБГ) 

(Напомена: код физичких лица повезаним лицима сматра се: деда, баба, мајка, 

отац, деца, супружник, усвојеник, ванбрачни партнер уколико имају пребивалиште 

на истој адреси; код правних лица повезаним лицима сматра се: правно лице 

и/или физичко лице које има најмање 25% учешћа у капиталу (акција, удела или 

гласова)  

7. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина 

пољопривредног земљишта које подносилац захтева има у свом власништву на 

територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев (прибавља 

јединица локалне самоуправе); 

8. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина 

пољопривредног земљишта које је у власништву повезаних лица са подносиоцем 

захтева. (прибавља јединица локалне самоуправе након увида у списак тих лица из 

изјаве из тачке 6. који доставља подносилац захтева )                                

Сва ограничења из члана 64а става 17. Закона о пољопривредном земљишту (уговор 

са другим лицима, власништво пољопривредног земљишта, власништво пољопривредног 

земљишта повезаних лица, закуп пољопривредног земљишта у државној својини) односе 

се на територију јединице локалне самоуправе где се налази објекат, односно животиње. 

Напомена: Сва лица која су заинтересована за остваривање права пречег закупа по 

основу пољопривредне инфраструктуре дужна су да благовремено, а најкасније до 1. 

септембра 2020. године, поднесу Захтев за излазак Републичке пољопривредне 

инспекције, односно за остваривање права пречег закупа по основу сточарства Захтев за 

излазак Републичке ветеринарске инспекције најкасније до 1. септембра 2020. године.  

Записник Републичке пољопривредне инспекције је саставни део документације 

која се доставља до 31. октобра 2020. године и обавезно садржи тачно наведене све 

катастарске парцеле, или делове парцела, на којима је утврђена функционалност система 

за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, 

пластеника, као и рода воћњака и винограда. 

Документацију из дела I тачке 2а и 4, односно из дела II тачке 2, 7 и 8,  јединица 

локалне самоуправе прибавља најкасније до 30. новембра 2020. године. 

Напомињемо да се код лица која испуњавају услове за остваривање права пречег 

закупа по основу сточарства, у складу са овим Јавним позивом, опредељивање површине 

пољопривредног земљишта у државној својини у Годишњем програму заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта се врши на начин да се површина која им је 

утврђена по броју условних грла, умањује за површину пољопривредног земљишта, у 

складу са чланом 64а став 17. Закона о пољопривредном земљишту. 

Сва документација која се доставља у складу са овим Јавним позивом мора да 

гласи на исто правно или физичко лице, које може бити носилац или члан 

Регистрованог пољопривредног газдинстава и мора бити оверена и потписана од стране 

надлежног органа који издаје исправу.  
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Уколико је правно или физичко лице власник више врста животиња, за сваку 

врсту животиња доставља посебну потврду, односно записник из дела II тачке 3. 

За период закупа који је дужи од једне године, поред уплате закупнине за прву 

годину закупа, ради закључивања Уговора о закупу потребно је доставити средство 

обезбеђења плаћања, које може да буде: гаранција пословне банке у висини годишње 

закупнине пољопривредног земљишта или уговор о јемству између Министарства као 

повериоца и правног лица као јемца или доказ о уплати депозита у висини једне годишње 

закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине који ће се у случају редовног 

плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа.  

Уколико за катастарске парцеле које су опредељене лицима по основу права пречег 

закупа дође до промена површине по било ком законском основу, даљи поступак давања 

пољопривредног земљишта у закуп по праву пречег закупа ће се спровести само за тако 

утврђену површину земљишта. 

Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 11 до 14 часова, у 

просторијама Одељења за привреду и финансије Општинске управе Ражањ, Улица Трг 

Светог Саве бр. 33,Стара зграда општине, приземље, канцеларија број 2,  или са сајта 

www.razanj.org .  

Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 

31. октобар 2020. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавном 

позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен. 

Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или 

поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Захтев за остваривање 

права пречег закупа по основу власништва пољопривредне инфраструктуре за 2021. 

годину“ или „Захтев за остваривање права пречег закупа по основу сточарства за 2021. 

годину“, за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта/ Одељењу за привреду и финансије Општинске управе 

општине Ражањ, на адресу: Одељење за привреду и финансије  Општинске управе 

општине Ражањ,  ул. Трг Светог Саве бр.33, 37215 Ражањ. На полеђини коверте наводи се 

назив/име и презиме и адреса подносиоца захтева. 

Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Александар 

Војиновић, телефон: 037/3-841-014, email: budzetrazanj@gmail.com или лично у 

просторијама Одељења за привреду и финансије Општинске управе општине Ражањ Улица 

Трг Светог Саве бр. 33, стара зграда општине, приземље, канцеларија бр. 2 . 

Овај јавни позив објавити у јавном гласилу Службени лист општине Ражањ, 

интернет страници општине Ражањ:  www.razanj.org и огласним таблама месних 

канцеларија. 

 

http://www.razanj.org/
http://www.razanj.org/
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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број 54/09....72/19) и 

члана 10. Одлуке о буџету општине Ражањ за 2020. годину („Сл.лист Општине Ражањ бр. 

24/19) и члана 65. Став 1. Тачка 3. и 9. Статута општине Ражањ („Сл.лист Општине 

Ражањ“, бр. 1/19), Председник општине  Ражањ доноси 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О УПОТРЕБИ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету Општине Ражањ за 2020. годину 

(„Службени лист Општине Ражањ“, број 24/19) Раздео 3.(3.0) -  Општинска 

управа,Програм 15-Локална самоуправа, програмска активност 0602-0009-текућа 

буџетска резерва резерве, функција 160-опште јавне услуге не класификоване на 

другом месту,  економска класификација 499 –Текућа буџетска резерва –  

ОДОБРАВА СЕ: 

 

СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ РАЖАЊ, као директном буџетском кориснику, на име 

трошкова финансирања изборне кампање за спровођење локалних избора  у 2020. 

години,  износ од  50.000,00 динара 

 

2. Средства из тачке 1. овог Решења распоређују се на следећи начин:  

 

У оквиру Раздела 1. (1.0) Скупштина општине Ражањ, Програм 16: Политички 

систем локалне самоуправе, програмска активност 2101-0001-Функционисање 

скупштине,  Функција 160-Опште јавне услуге не класификоване на другом месту , 

додаје се економска класификација 481-дотације невладиним организацијама, износ  

50.000 динара. 

 

3. О извршењу  овог Решења стараће се Одељење за привреду и финансије – Служба 

буџета. 

 

4. Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије – Служби буџета, Управи за 

Трезор Ражањ и архиви . 

 

 

Број: 400-215/20-01 ПРЕДСЕДНИК 

У Ражњу, 23.06.2019. године                 

     Добрица Стојковић, с.р. 
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