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 Скупштина општине Ражањ на основу члана 56. став 5. Закона о локалним 

изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - 

аутентично тумачење и 68/2020) и члана 11. Пословника Скупштине општине Ражањ ("Сл. 

лист општине Ражањ", број 2/19), на конститутивној седници одржаној 20.08.2020. године, 

донела је 

 

 

 

РЕШЕЊЕ 

о образовању Верификационог одбора 

 

 

 1. Образује се Верификациони одбор за потврђивање мандата изабраним 

одборницима у саставу: 

 

 

1. Венера Голубовић - председник  

2. Добрица Аксентијевић - члан, 

3. Душан Ракић - члан 

 

 2. Ово решење  објавити у ''Службеном листу општине Ражањ''. 

 

 

 

 

 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

 

 

Број: 013-115/20-11 

 

           У Ражњу, 20.08.2020. године 

 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

 

Томислав Матић,с.р. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 56. став 5. Закона о 

локалним изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 

16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) и члану 11. Пословника Скупштине општине 

Ражањ ("Сл. лист општине Ражањ", бр. 2/19), којима је утврђено да о потврђивању мандата 

одборника скупштина одлучује на основу Извештаја Верификационог одбора јавним 

гласањем, да у гласању могу учествовати кандидати за одборнике којима су мандати 

додељени и који имају уверења општинске изборне комисије да су изабрани, као и да 

Скупштина општине Ражањ већином гласова присутних одборника образује 

Верификациони одбор, од три члана који чине по један одборник из политичких странака, 

коалиција политичких странака,  или групе грађана, које су добиле највећи број 

одборничких места у Скупштини општине Ражањ и да Верификационим одбором 

председава најстарији члан.  

 Највећи број одборничких места у Скупштини општине Ражањ добили- ле  су: 

- Г.Г. „Добрица Стојковић“ 

- Коалиција Александар Вучић – За нашу децу  

- „Социјалистичка партија Србије (СПС)“, 

 На основу предлога предлагача изборних листа  наведених опција,  донето је 

решење као у диспозитиву.  
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Скупштинa општине Ражањ на конститутивној седници одржаној дана 20. августа 

године, на основу члана  15. став 1. тачка 10) Закона о локалним изборима ("Сл. гласник 

РС", бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 

68/2020) и члана 9. Пословника Скупштине општине Ражањ (''Сл. лист општине Ражањ'', 

број 2/19)  донела је  

 

 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

о прихватању Извештаја општинске изборне комисије о спроведеним изборима за 

одборнике Скупштине општине Ражањ одржаним 21. јуна 2020. године 

 

 

 I Прихвата се Извештај општинске изборне комисије о спроведеним изборима за 

одборнике Скупштине општине Ражањ, одржаним 21. јуна 2020. године, број 013-76/20-11  

oд 29. јуна 2020. године 

 

II Овај Закључак објавити у ''Службеном листу општине Ражањ'' 

 

 

   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

 

 

Број: 013-116/20-11 

У Ражњу, 20.08.2020. године 

 

 

                      ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

 

                                                                                                   Томислав Матић,с.р. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

          Правни основ за доношење  oвог Закључка садржан је у одредбама члана  15. став 1. 

тачка 10. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 - одлука 

УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) којим је утврђено да 

општинска изборна комисија подноси извештај скупштини јединице локалне самоуправе о 

спроведеним изборима за одборнике  

          Општинска изборна комисија је упутила Скупштини општине Ражањ, Извештај о 

спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине Ражањ одржаним 21. јуна 2020. 

године, број 013-76/20-11 oд 29.06.2020. године, на даљу надлежност. 
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Скупштина општине Ражањ, на основу члана 56. Закона о локалним изборима ("Сл. 

гласник РС", бр. 129/2007, 34/2010 - одлука УС, 54/2011, 12/2020, 16/2020 - 

аутентично тумачење и 68/2020),  члана 31. Закона о локалној самоуправи ("Сл. 

гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 

15. 16. и17. Пословника Скупштине општине Ражањ (''Сл. лист општине Ражањ'', бр. 

2/19), на конститутивној седници одржаној дана 20.08.2020. године,  донела је  

 

 

 

О Д Л У К У 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ  

ОПШТИНЕ РАЖАЊ  

 

 

1. Потврђују се мандати одборницима Скупштине општине Ражањ са изборних листа 

и то: 

 

 

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

 

Р.бр. на  

Изборн

ој 

листи 

 

Име и презиме 
Година 

рођења 
Занимање Пребивалиште 

1.  Зоран Мијаиловић 1974 
Оператер нумерички 

управљаних машина 

Трг Светог Саве 9, 

Ражањ 

2.  Милан Василић 1962 Правник Претрковац 

3.  Тијана Марковић 1962 Угоститељ Нови Брачин 

4.  Марко Стојковић 1986 Правосудни стражар 
Никшићка 11, 

Ражањ 

5.  Јасмина Стевић 1960 
Медицински 

техничар 
Стари Брачин 

6.  
Добрица 

Аксентијевић 
1970 Угоститељ Чубура 

7.  
Славољуб 

Милосављевић 
1972 Предузетник Витошевац 

8.  Марија Петковић  1987 Хемијски лаборант Рујиште 

9.  Мирољуб Стојановић 1971 Машински техничар 
Војислава Илића бб, 

Ражањ 
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Г. Г. ,,ДОБРИЦА СТОЈКОВИЋ''  

 

Р.бр. на  

Изборној 

листи 

 

Име и презиме 
Година 

рођења 
Занимање Пребивалиште 

1.  
Добрица 

Стојковић 
1961 Дипл. правник Варош 

2.  
Саша 

Милосављевић 
1971 Угоститељ Скорица 

3.  
Данијела 

Миленковић 
1980 Спремачица Смиловац 

4.  Томислав Матић 1958 Пољопривредник Витошевац 

5.  Венера Голубовић 1969 Домаћица Црни Као 

6.  Зоран Митић 1963 Радник Мађере 

7.  
Слободан 

Михајловић 
1975 Радник Косовска б.б., Ражањ 

8.  
Зорица 

Сретеновић 
1961 Пензионер Прасковче 

9.  Бане Миленковић 1974 Пољопривредник Подгорац 

10.  
Валентина 

Павловић 
1975 Економски техничар Рујиште 

11.  
Србољуб 

Радисављевић 
1951 Пензионер Послон 

12.  Зоран Миленковић 1967 Пољопривредник Иве Андрића, Ражањ 

13.  
Данијела 

Марковић 
1981 Економски техничар Пардик 

 

 

 

Г.Г. ,,ВЕРИСЛАВ ВЕЛИСАВЉЕВИЋ – ВЕРЧЕ'' 

 

Р.бр. на  

Изборној 

листи 

 

Име и презиме 
Година 

рођења 
Занимање Пребивалиште 

1.  
Верислав 

Велисављевић 
1961 Електротехничар Нови Брачин 

2.  Марија Петковић 1979 Економиста Нови Брачин 
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ИВИЦА ДАЧИЋ - ,,Социјалистичка партија Србије (СПС)'' 

 

Р.бр. на  

Изборној 

листи 

 

Име и презиме 
Година 

рођења 
Занимање Пребивалиште 

1. Јасминка Бркић 1963 Лекар специјалиста Грабово  

2. Душан Ракић 1982 
Професор физичког 

васп. 
Варош 

3. Александар Вељковић 1979 Трговац Подгорац 

 

 

2. Мандат одборника траје 4 (четири) године, почев од дана потврђивања мандата. 

 

3. Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 сати од  

дана доношења Одлуке. 

 

4. Ову Oдлуку објавити у ''Службеном листу општине Ражањ''. 

 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

 

Број: 013-117/20-11 

У Ражњу, дана 20.08.2020. године 

 

 

  ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

 

Томислав Матић,с.р. 
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 Скупштина општине Ражањ на основу члана 22. Пословника  Скупштине општине 

Ражањ (''Сл. лист општине Ражањ'' број 2/19), на конститутивној  седници одржаној 

20.08.2020. године донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

о образовању Комисије за спровођење и утврђивање  резултата тајног гласања  за 

избор Председника и Заменика председника Скупштине општине Ражањ  

 

 

 1.  Образује се Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања  за 

избор председника и заменика председника  Скупштине општине Ражањ у саставу: 

 

 1. Зоран Митић 

 2. Јасмина Стевић 

 3. Марија Петковић 

 

 2.  Ово Решење објавити у '' Службеном листу општине Ражањ''.  

 

 

 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ РАЖАЊ  

 

 

Број: 013-119/20-11 

У Ражњу, 20.08.2020.  године 

 

 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

 

Томислав Матић,с.р. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 Чланом 22. Пословника Скупштине општине Ражањ (''Службени лист општине 

Ражањ'' , бр.2/19), утврђено је да се, по утврђивању листе кандидата за Председника 

скупштине општине Ражањ, образује Комисија за спровођење и утврђивање резултата 

тајног гласања од три члана, а за члана комисије одређује се по један одборник са три 

изборне листе које су добиле највећи број одборничких места у Скупштини. 

 Чланом 22. Пословника Скупштине општине Ражањ (''Службени лист  општине 

Ражањ'' , бр.2/19), утврђено је да се за комисију одређује по jедан одборник на предлог 

политичких странака, односно коалиција политичких странака, односно, односно група 

грађана које су добиле највећи број одборничких места у Скупштини општине. 

Највећи број одборничких места у Скупштини општине Ражањ добили- ле  су: 

- Г.Г. „Добрица Стојковић“ 

- Коалиција Александар Вучић – За нашу децу  

- „Социјалистичка партија Србије (СПС)“, 

 На основу предлога предлагача изборних листа  наведених опција,  донето је решење као 

у диспозитиву.  
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Скупштина општине Ражањ на основу члана 38. став 3. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), 

члана 57. Статута општине Ражањ (''Службени лист општине Ражањ'', бр.1/19)  и члана 20. 

Пословника  Скупштине  општине Ражањ (''Службени лист  општине Ражањ'', бр. 2/19), на 

конститутивној седници одржаној 20.08.2020. године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

o 

избору председника Скупштине  општине Ражањ 

 

 

 

1. Томислав Матић из Витошевца, изабран је за председника Скупштине општине Ражањ, 

на период од четири године.  

 

2. Председник Скупштине  није на сталном раду и остварује право на накнаду у складу са 

актом којим се уређују плате функционера органа општине Ражањ. 

 

3. Ово Решење објавити у ''Службеном листу  општине Ражањ'' 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 38. став 3. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 

47/2018), члану 57. Статута општине Ражањ (''Сл. лист општине Ражањ'', бр.1/19), и члану 

20. Пословника Скупштине општине Ражањ (''Сл.лист општине Ражањ'', бр. 2/19), којима је 

прописано да се председник  Скупштине, на предлог најмање 1/3 одборника, бира из реда 

одборника, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника скупштине 

општине Ражањ.  

 

Одборници Скупштине општине Ражањ односно више од 1/3 одборника,  поднело 

је председавајућем Скупштине општине Ражањ, образложени предлог кандидата за 

Председника скупштине општине Ражањ, предлажући за Председника скупштине општине 

Ражањ Томислава Матића из Витошевца, изабраног за одборника са Изборне листе Г.Г. 

„Добрица Стојковић“. 

 

У складу са чланом 21. Пословника, одборник Томислав Матић је прихватио 

кандидатутуру за Председника скупштине општине Ражањ.  

Поступак тајног гласања за председника Скупштине општине Ражањ спровела   је 

Комисија  за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања, изабрана на седници 

Скупштине општине Ражањ у следећем саставу:  

- Зоран Митић 

- Јасмина Стевић 

- Марија Петковић 
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Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор  Томислава Матића за 

председника Скупштине општине Ражањ, гласало је 27 одборника, од укупно 27 

одборника, што представља већину од укупног броја одборника. 

 

На основу утврђених резултата гласања, дана 20.08.2020. године на седници 

скупштине општине Ражањ, Комисија  за спровођење и утврђивање резултата тајног 

гласања за избор председника Скупштине општине Ражањ, утврђује да је Томислав Матић,  

изабран за председника Скупштине општине Ражањ. 

 

На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду 

у Нишу року од 30 (тридесет) дана. 

 

 

 

 

Биографија 

 

 Томислав Матић је рођен 07.08.1958. године, живи у Витошевцу. Основну школу 

завршио је у Витошевцу,ССС 3 степен металске струке – машинска и 5 степен машинске 

струке. Функцију Заменика председника скупштине је обављао у периоду од 2015 -2020. 

године. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

 

 

 

Број: 013-123/20-11 

 

У Ражњу, 20.08.2020. године  

 

 

  

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

 

Томислав Матић,с.р. 
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Скупштина општине Ражањ на основу члана 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон 

и 47/2018), члана 59. Статута општине Ражањ (''Службени лист општине Ражањ'', бр.1/19)  

и члана 34. Пословника  Скупштине  општине Ражањ (''Службени лист  општине Ражањ'', 

бр. 2/19), на конститутивној седници одржаној 20.08.2020. године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о  

избору Заменика председника Скупштине општине Ражањ 

 

 

1. Милан Василић, из Претрковца, изабран је за Заменика председника Скупштине 

општине Ражањ, на период од четири године. 

 

2. Заменик Председника Скупштине ниje на сталном раду и остварује право на 

накнаду у складу са актом којим се уређују плате функционера органа општине Ражањ. 

 

3. Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Ражањ''. 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 39. став 2. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 

47/2018), члану 59. Статута општине Ражањ (''Сл. лист општине Ражањ'', бр.1/19), и члану 

34. Пословника Скупштине општине Ражањ (''Сл.лист општине Ражањ'', бр. 2/19), којима је 

прописано да се Заменик председника  Скупштине, на предлог најмање 1/3 одборника, 

бира из реда одборника, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника 

скупштине општине Ражањ.  

 

 

Одборници Скупштине општине Ражањ односно више од 1/3 одборника,  поднело 

је председавајућем Скупштине општине Ражањ, образложени предлог кандидата за 

Заменика Председника скупштине општине Ражањ, предлажући за Заменика Председника 

скупштине општине Ражањ Милана Василића из Претрковца изабраног за одборника са 

Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ. 

 

У складу са чланом 21. Пословника, одборник Милан Василић је прихватио 

кандидатутуру за Заменика Председника скупштине општине Ражањ.  

 

Поступак тајног гласања за  заменика председника Скупштине општине Ражањ 

спровела   је Комисија  за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања, изабрана на 

седници Скупштине општине Ражањ у следећем саставу:  
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- Зоран Митић 

- Јасмина Стевић 

- Марија Петковић 

Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор  Милана Василића за 

Заменика председника Скупштине општине Ражањ, гласало је 27 одборника, од укупно 27 

одборника, што представља већину од укупног броја одборника. 

 

На основу утврђених резултата гласања, дана 20.08.2020. године на седници 

скупштине општине Ражањ, Комисија  за спровођење и утврђивање резултата тајног 

гласања за избор заменика председника Скупштине општине Ражањ, утврђује да је Милан 

Василић,  изабран за заменика председника Скупштине општине Ражањ. 

 

На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду 

у Нишу року од 30 (тридесет) дана. 

 

 

 

Биографија 

 

Милан Василић, рођен 01.04.1962. године у Бијељини, Босна и Херцеговина по занимању 

правник са пребивалиштем у селу Претрковац. 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

 

 

 

 

Број: 013-124/20-11 

 

У Ражњу, 20.08.2020. године  

 

 

  

 ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

 

            Томислав Матић,с.р. 
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Скупштина општине Ражањ на основу члана 40. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), 

члана 60. Статута  општине Ражањ (''Службени лист  општине Ражањ'', бр. 1/19) и члана 

35. Пословника Скупштине  општине Ражањ (''Службени лист општине Ражањ'', бр.2/19), 

на конститутивној седници одржаној 20.08.2020. године, донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о 

 постављењу секретара Скупштине општине Ражањ   

 

 

1. Звездана Бркић, дипломирани правник из Параћина, постављена је за Секретара 

скупштине општине Ражањ, на период од четири године.  

 

2. Секретар Скупштине општине Ражањ, је на сталном раду и остварује право на 

плату у складу са актом којим се уређују плате функционера органа Општине 

Ражањ. 

 

3. Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Ражањ'' 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 40. став 2. Закона о 

локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. 

закон и 47/2018), члану 60. Статута општине Ражањ (''Сл. лист општине Ражањ'', бр. 1/19) и 

члану 35. Пословника Скупштине општине Ражањ (''Сл. лист  општине Ражањ, бр. 2/19“), 

којима је прописано да се секретар Скупштине поставља, на предлог председника 

Скупштине, на мандатни период од четири године и може бити поново постављен. 

Чланом 40. став 3. Закона о локалној самоуправи утврђено је да за секретара 

скупштине општине може бити постављено лице које има стечено високо образовање из 

научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, 

специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, са положеним 

стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године.  

Председник Скупштине општине Ражањ је у складу са чланом 40. став 2. Закона о 

локалној самоуправи, ), чланом 60. Статута општине Ражањ (''Сл. лист општине Ражањ'', 

бр. 1/19) и чланом 35. Пословника Скупштине општине Ражањ (''Сл. лист  општине Ражањ, 

бр. 2/19“), Скупштини општине Ражањ предложио за секретара Скупштине Звездану 

Бркић, из Параћина. 
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У складу са чланом 36. Пословника Скупштине општине Ражањ (''Сл. лист  

општине Ражањ, бр. 2/19“), Скупштина општине Ражањ је већином гласова од присутног 

броја одборника Скупштине гласала за постављење Звездане Бркић, из Параћина за 

секретара Скупштине општине Ражањ. 

Како Звездана Бркић, испуњава све услове за постављење за секретара Скупштине 

општине Ражањ предвиђене Законом, донето је Решење као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду 

у Нишу року од 30 (тридесет) дана. 

 

 

 

 Биографија 

 

 Звездана Бркић дипл. правник из Параћина, рођена 28.07.1978. године у Параћину, 

има положен државни стручни испит за рад у државним органима и радно искуство знатно 

дуже од три године. Између осталог обављала је дужност заменика секретара СО-е Ражањ 

у периоду од 2019 - 2020. године. Запослена је у Општинској управи општине Ражањ на 

пословима Саветника у одсеку за инвестиције. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

 

 

 

Број: 013-125/20-11 

 

У Ражњу, 20.08.2020. године 

 

 

       ПРЕДСЕДНИК   СО-е Ражањ 

 

                 Томислав Матић,с.р. 
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Скупштина општине Ражањ, на основу члана 38. Пословника  Скупштине општине 

Ражањ (''Сл. лист општине Ражањ'' број 2/19), на конститутивној  седници одржаној 

20.08.2020. године донела је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

о образовању Комисије за спровођење и утврђивање  резултата тајног гласања  за 

избор извршних органа Општине Ражањ 

 

 

 I  Образује се Комисија за спровођење и утврђивање  резултата тајног гласања  за 

избор извршних органа Oпштине Ражањ: 

 

 1. Зоран Митић 

 2. Јасмина Стевић 

 3. Марија Петковић 

 

 II  Ово Решење објавити у '' Службеном листу  општине Ражањ''.  

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

 

 

Број: 013-126/20-11 

У Ражњу, 20.08.2020.  године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СО-е Ражањ 

Томислав Матић,с.р. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

 Чланом 38. Пословника Скупштине општине Ражањ (''Службени лист општине 

Ражањ'', бр. 2/19), утврђено је да, гласање за избор Председника општине Ражањ, Заменика 

председника општине Ражањ и чланова Општинског већа, спроводи Комисија  од три 

члана, коју именује Скупштина из реда одборника, а да се за члана комисије одређује по 

jедан одборник на предлог политичких странака, односно коалиција политичких странака, 

односно, односно група грађана које су добиле највећи број одборничких мандата у 

Скупштини општине и то:  

- Г.Г. „Добрица Стојковић“ 

- Коалиција Александар Вучић – За нашу децу  

- „Социјалистичка партија Србије (СПС)“. 
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Скупштина општине Ражањ, на основу члана 43. став 1. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон 

и 47/2018), члана 63. Статута  општине Ражањ (''Службени лист општине Ражањ, бр. 1/19)  

и члана 39. и 41. Пословника  Скупштине  општине Ражањ (''Службени лист  општине 

Ражањ'', бр. 2/19), на конститутивној седници одржаној дана 20.08.2020. године, донела је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о 

избору Председника општине Ражањ 

 

 

 

 1. Добрица Стојковић из Вароши изабран је за Председника општине Ражањ, на 

мандатни период од четири године. 

 

 2. Председник општине је на сталном раду и остварује право на плату у складу са 

актом којим се уређују плате функционера органа Општине Ражањ. 

 

 3. Утврђује се да даном избора за Председника општине Добрици Стојковић 

престаје мандат одборника Скупштине општине Ражањ због преузимања функције која је у 

складу са законом неспојива с функцијом одборника.  

 

 4. Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Ражањ'' 

       

 

 

О  б  р  а  з  л   о  ж  е  њ  е  

 

 Правни основ за доношење Решења о избору Председника општине (у даљем 

тексту: Решење) садржан је у одредбама члана 43. став 1. Закона о локалној самоуправи 

(("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) којима 

је утврђено да председника општине бира скупштина општине, из реда одборника, на 

време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника 

скупштине општине. 

 Разлог за доношење овог Решења садржан је у потреби да се у складу са Законом о 

локалној самоуправи изаберу извршни органи Општине Ражањ, односно Председник 

општине и Општинско веће. 

 Председник Скупштине општине Ражањ је у складу са чланом 43. став 3. Закона о 

локалној самоуправи  Скупштини општине Ражањ, предложио кандидата за Председника 

општине Добрицу Стојковић из Ражња изабраног за одборника са Изборне листе 

Г.Г.“Добрица Стојковић“. 

 Кандидат за Председника општине је дао писану сагласност да прихвата 

кандидатуру за Председника општине Ражањ.  
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Поступак тајног гласања за Председника општине Ражањ спровела је Комисија за 

спровођење и утврђивање резултата тајног гласања, изабрана на седници Скупштине 

општине Ражањ, у следећем саставу: 

- Зоран Митић 

- Јасмина Стевић 

- Марија Петковић 

Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор Добрице Стојковић за 

Председника општине Ражањ, гласало је 27 одборника, од укупно 27 одборника, што 

представља већину од укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата гласања, дана 20.08.2020.године на седници 

Скупштине општине Ражањ, Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног 

гласања за избор Председника општине Ражањ, утврђује да је Добрица Стојковић, из 

Вароши изабран за Председника општине Ражањ. 

 Чланом 43. став 5. Закона о локалној самоуправи утврђено је да председнику и 

заменику председника избором на ове функције престаје мандат одборника у скупштини 

општине. Такође чланом 46. став 1. тачка 5. и ставом 6. истог члана Закона о локалним 

изборима  утврђено је да одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран 

преузимањем посла, односно функције које су, у складу са законом, неспојиве с функцијом 

одборника, као и да ако наступи овакав случај скупштина града на првој наредној седници 

утврђује да је одборнику престао мандат. 

 Чланом 43. став 6. Закона о локалној самоуправи, утврђено је да су председник 

општине и заменик председника општине на сталном раду. 

    

На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду 

у Нишу року од 30 (тридесет) дана. 

 

 

 

 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

 

 

Број: 013-135/20-11 

У Ражњу, 20.08.2020. године  

 

 

 

            ПРЕДСЕДНИК СО-РАЖАЊ 

                                                                                                   ____________________ 

                                       Томислав Матић, с.р. 
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Скупштина општине Ражањ, на основу члана 43. став 2. Закона о локалној 

самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон 

и 47/2018), члана 63. Статута  општине Ражањ (''Службени лист општине Ражањ, бр. 1/19)  

и члана 39. и 41. Пословника  Скупштине  општине Ражањ (''Службени лист  општине 

Ражањ'', бр. 2/19), на конститутивној седници одржаној дана 20.08.2020. године, донела је 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о 

избору Заменика председника општине Ражањ 

 

 

 

 1. Саша Милосављевић из Скорице, изабран је за Заменика председника општине, 

на мандатни период од четири године. 

 

 2. Заменик председника општине je на сталном раду и остварује право на плату у 

складу са актом којим се уређују плате функционера органа општине Ражањ. 

 

 3. Утврђује се да даном избора за Заменика председника општине Ражањ, Саши 

Милосављевић, престаје мандат одборника Скупштине општине Ражањ због преузимања 

функције која је у складу са законом неспојива с функцијом одборника. 

 

4. Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Ражањ“. 

 

 

 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е  

 

 Правни основ за доношење Решења о избору Заменика председника општине (у 

даљем тексту: Решење) садржан је у одредбама члана 43. став 4. Закона о локалној 

самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 

47/2018) у вези члана 43. став 1. и члана 66. став 4. Закона о локалној самоуправи којима је 

утврђено да кандидат за председника општине предлаже кандидата за заменика 

председника општине из реда одборника, кога бира скупштина општине на исти начин као 

председника општине, односно бира се из реда одборника, на време од четири године, 

тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника скупштине општине. 

 Разлог за доношење овог Решења садржан је у потреби да се у складу са Законом о 

локалној самоуправи изаберу извршни органи Општине, односно Председник општине 

Заменик председника општине и Општинско веће. 

 

 Кандидат за Председника општине је у складу са чланом 43. став 4. Закона о 

локалној самоуправи  Скупштини општине Ражањ, предложио кандидата за заменика 

председника општине Сашу Милосављевић, из Скорице, изабраног за одборника са 

Изборне листе Г.Г.“Добрица Стојковић“. 
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 Кандидат за Заменика председника општине Саша Милосављевић дао је писану 

сагласност да прихвата кандидатуру за заменика председника општине Ражањ. 

Поступак тајног гласања за Заменика председника општине Ражањ спровела је 

Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања, изабрана на седници 

Скупштине општине Ражањ, у следећем саставу: 

-  Зоран Митић 

- Јасмина Стевић 

- Марија Петковић 

Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор Саше Милосављевић за 

Заменика председника општине Ражањ, гласало је 27 одборника, од укупно 27 одборника, 

што представља већину од укупног броја одборника. 

На основу утврђених резултата гласања, дана 20.08.2020. године на седници 

Скупштине општине Ражањ, Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног 

гласања за избор Заменика председника општине, утврђује да је Саша Милосављевић, из 

Скорице, изабран за Заменика председника општине Ражањ. 

 Чланом 43. став 5. Закона о локалној самоуправи, утврђено је да председнику 

општине и заменику председника општине избором на ове функције престаје мандат 

одборника у скупштини. Такође чланом 46. став 1. тачка 5. и ставом 6. Закона о локалним 

изборима утврђено је да одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран 

преузимањем посла, односно функције које су, у складу са законом, неспојиве с функцијом 

одборника, као и да ако наступи овакав случај скупштина општине Ражањ утврђује да је 

одборнику престао мандат. 

 Како је одборник Саша Милосављевић, изабран за заменика председника општине 

то му је у складу са чланом 43. став 5. Закона о локалној самоуправи, престао мандат 

одборника. 

 Чланом 43. став 6. Закона о локалној самоуправи у вези члана 66. став 4. Закона о 

локалној самоуправи утврђено је да су председник општине и заменик председника 

општине на сталном раду. 

      

На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду 

у Нишу року од 30 (тридесет) дана. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

 

 

Број: 013-135/20-11 

У Ражњу, 20.08.2020. године  

           ПРЕДСЕДНИК СО-РАЖАЊ 

                                                                                                   ____________________ 

                                       Томислав Матић,с.р. 
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Скупштина општине Ражањ на основу члана 45. став 1. Закона о локалној 

самоуправи  ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 

47/2018), члана 67. Статута општине Ражањ (''Службени лист општине Ражањ '' број1/19) и 

члана 38. Пословника Скупштине општине Ражањ (''Службени лист општине Ражањ '' број 

2/19) на седници одржаној 20.08.2020. године донела је 

 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о 

избору чланова Општинског већа 

  

 

 

 1. -Јелена Радокановић из Ражња изабрана је за члана Општинског већа, на 

мандатни период од четири године. 

 

 - Слободанка Јоцић из Ражња изабрана је за члана Општинског већа, на мандатни 

период од четири године. 

 - Ружица Ђукић Јанковић из Ражња изабрана је за члана Општинског већа, на 

мандатни период од четири године. 

 - Милован Петковић из Ражња изабран је за члана Општинског већа, на мандатни 

период од четири године. 

 - Славиша Тодоровић из Ражња изабран је за члана Општинског већа, на мандатни 

период од четири године. 

 2. Чланови Општинског већа нису на сталном раду и остварују право на накнаду у 

складу са актом којим се уређују плате функционера органа Општине Ражањ. 

 

3. Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Ражањ.'' 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

 

 

 

Број:013-136/20-11 

Датум: 20.08.2020. године 

        ПРЕДСЕДНИК СО-е Ражањ 

Томислав Матић,с.р. 

 

         

 

 

 



 

Службени лист општине Ражањ         Број 25         20.08.2020.г. 
 

 

873 

 

 

О  б  р  а  з  л   о  ж  е  њ  е  

 

 Правни основ за доношење Решења о избору чланова Општинског већа за општину 

Ражањ (у даљем тексту: Решење) садржан је у одредбама члана 45. став 1. Закона о 

локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. 

закон и 47/2018) којим је утврђено да ''Општинско веће чине председник општине, заменик 

председника општине, као и чланови општинског већа чији је број утврђен статутом 

општине и које бира скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, 

већином од укупног броја одборника,'' (чланом 66. став 5. истог закона – за акт града - 

утврђено је да се одредбе Закона које се односе на општинско веће примењују на градско 

веће. Такође,  чланом 67. Статута општине Ражањ (''Службени лист општине Ражањ'' број 

1/19)  и чланом 38. Пословника Скупштине општине Ражањ (''Службени лист општине 

Ражањ'' број 2/19) утврђено је да Општинско веће чине Председник општине, Заменик 

председника општине и 5 чланова Општинског већа које бира Скупштина, тајним 

гласањем, већином од укупног броја одборника. 

 Разлог за доношење овог Решења садржан је у потреби да се у складу са Законом о 

локалној самоуправи изаберу извршни органи Општине, односно Председник општине и 

Општинско веће. 

 Кандидат за Председника општине је у складу са чланом 45. став 2. Закона о 

локалној самоуправи, чланом 67. Статута општине Ражањ и чланом 40. Пословника 

Скупштине општине Ражањ, предложио кандидате за чланове Општинског већа. 

Кандидати за чланове Општинског већа дали су писану сагласност да прихватају 

кандидатуру за чланове Општинског већа општине Ражањ. 

 

Поступак тајног гласања за чланове Општинског већа општине Ражањ спровела је 

Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања, изабрана на седници 

Скупштине општине Ражањ, у следећем саставу: Зоран Митић, Јасмина Стевић, Марија 

Петковић. 

 

Након спроведеног поступка тајног гласања, за избор  за чланове Општинског већа , 

гласало је 27 одборника, од укупно 27 одборника, што представља већину од укупног броја 

одборника. 

На основу утврђених резултата гласања, дана 20.08.2020. на седници Скупштине 

општине Ражањ Комисија за спровођење и утврђивање резултата тајног гласања за избор 

члана Општинског већа, утврђује да су Јелена Радокановић, Слободанка Јоцић, Ружица 

Ђукић Јанковић, Милован Петковић и Славиша Тодоровић изабрани за чланове 

Општинског већа општине Ражањ. 

  

На основу наведеног, донето је Решење  као у диспозитиву. 

 

Поука о правном леку: Против овог решења може се поднети тужба Управном суду 

у Нишу року од 30 (тридесет) дана. 
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Скупштина општине Ражањ, на основу члана 51. Закона о локалној самоуправи 

("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), 

члана 80. Статута  општине Ражањ (''Службени лист општине Ражањ, бр. 1/19) на седници 

одржаној дана 20.08.2020. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

 

О престанку мандата Председника општине Ражањ, заменика председника општине 

Ражањ и чланова општинског већа општине Ражањ 

 

 

I 

 

  Добрици Стојковић престаје мандат Председника општине Ражањ. 

 

 

II 

         Саши Милосављевић престаје мандат заменика председника општине Ражањ. 

 

  

III 

 

Престаје мандат чланова Општинског већа општине Ражањ и то: 

1. АЛЕКСАНДАР МИХАЈЛОВИЋ 

2. СЛАВИША ТОДОРОВИЋ 

3. НАТАША УЖАРЕВИЋ 

4. МИЛОВАН ПЕТКОВИЋ 

5. СЛОБОДАНКА ЈОЦИЋ 

IV 

 

  Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Ражањ'' 

      

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

 

 

Број: 013-141/20-11 

У Ражњу, 20.08.2020. године  

 

 

           ПРЕДСЕДНИК СО-РАЖАЊ 

                                                                                                   ____________________ 

                                       Томислав Матић,с.р. 
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 На основу члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07 и 83/14-др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), а у вези члана 46. став 1 тачка 5. и 

став 6. Закона о локалним изборима („Службени гласник  РС“, број 129/07,34/10-одлукаУС 

и 54/11 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) и члана 36. став 3. Статута 

општине Ражањ („Службени лист општине Ражањ“, број 1/19), Скупштина општине 

Ражањ, дана 20. августа 2020. године,  доноси 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

 

 

I 

 

  УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата у Скупштини општине Ражањ одборнику Г.Г. 

„Добрица Стојковић“, ДОБРИЦИ СТОЈКОВИЋ из Вароши са 20-им августом 2020. године 

, због избора на функцију Председника општине Ражањ. 

 

 

II 

 

        Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Ражањ“. 

 

 

 

 

     Број 013-130/20-11 

    У Ражњу , 20. 08. 2020. године 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

 

 

                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК, 

                                                                                                 Томислав Матић,с.р. 
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                 На основу члана 56, Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 

129/07,34/10-одлукаУС и 54/11 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020), члана 32. 

став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.  129/07 и 83/14-

др.закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 39. став 1. тачка 7. Статута општине Ражањ 

(„Службени лист Општине Ражањ“, број 1/19), Скупштина општине Ражањ, дана 20. августа 

2020. године, доноси  

 

 

О Д Л У К У 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

  

 

I 

 

          ПОТВРЂУЈЕ се мандат одборнику Скупштине општине Ражањ ДРАГАНИ МАРИЋ из 

Витошевца, кандидату са Изборне листе Г.Г. „Добрица Стојквић“ на изборима одржаним 21. 

јуна 2020. године. 

                                     

            II 

 

            Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата. 

                        

III 

 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду,  у року од 48 часова од 

дана доношења одлуке. 

 

IV 

 

Ову  Одлуку објавити у „Службеном листу Општине Ражањ“ и доставити 

одборнику. 

 

 

           Број 013-131/20-11 

           У Ражњу, 20 августа 2020. године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

 

 

                                                                                                                    Председник, 

                  Томислав Матић,с.р. 
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   На основу члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07 и 83/14-др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), а у вези члана 46. став 1 тачка 5. и 

став 6. Закона о локалним изборима („Службени гласник  РС“, број 129/07,34/10-одлукаУС 

и 54/11 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020) и члана 36. став 3. Статута 

општине Ражањ („Службени лист општине Ражањ“, број 1/19), Скупштина општине 

Ражањ, дана 20. августа 2020. године,  доноси 

 

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА  

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

 

 

I 

 

УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата у Скупштини општине Ражањ, одборнику Г.Г. 

„Добрица Стојковић“, МИЛОСАВЉЕВИЋ САШИ из Скорице, са 20-им августом 2020. 

године , због избора на функцију  заменика Председника општине Ражањ. 

 

 

II 

 

Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Ражањ“. 

 

 

 

           Број 013-132/20-11 

          У Ражњу, 20. августа 2020.године 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

 

 

 

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК, 

                                                                                                              Томислав Матић,с.р. 
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                   На основу члана 56, Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, број 

129/07,34/10-одлукаУС и 54/11 12/2020, 16/2020 - аутентично тумачење и 68/2020), члана 32. 

став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр.  129/07 и 83/14-

др.закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018) и члана 39. став 1. тачка 7. Статута општине Ражањ 

(„Службени лист Општине Ражањ“, број 1/19), Скупштина општине Ражањ, дана 20. августа 

2020. године, доноси  

 

 

О Д Л У К У 

О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА 

  

 

I 

 

                    ПОТВРЂУЈЕ се мандат одборнику Скупштине општине Ражањ ДРАГИЦИ 

ПЕТКОВИЋ из Скорице, кандидату са Изборне листе Г.Г. „Добрица Стојквић“ на изборима 

одржаним 21. јуна 2020. године. 

                                     

            II 

 

            Мандат одборника почиње да тече даном потврђивања мандата. 

                        

III 

 

Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду,  у року од 48 часова од 

дана доношења одлуке. 

 

IV 

 

Ову  Одлуку објавити у „Службеном листу Општине Ражањ“ и доставити 

одборнику. 

 

 

 

           Број  013-133/20-11 

           У Ражњу, 20. август 2020 године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

 

 

                                                                                                                    Председник, 

                  Томислав Матић,с.р. 
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На основу члана 5. Став 6. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број 

54/09....31/19) и члана 26. Одлуке о буџету општине Ражањ за 2020.годину („Сл.лист 

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

Општине Ражањ бр. 1/19), Уговора о наменским трансферима за суфинансирање пројекта 

закљученим између Министарства културе и информисања и Туристичке организације 

општине Ражањ, број 107/20 од 02.07.2020. године,  Председник општине  Ражањ доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О БИЛАНСИРАЊУ НАМЕНСКИХ СРЕДСТАВА ОДОБРЕНИХ ОД СТРАНЕ 

МИНИСТАРСТВА КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ 

ПРОЈЕКТА „ИЗРАДА ЦРЕПУЉА У РУЈИШТУ КОД РАЖЊА-НАСТАВАК 

ИСТРАЖИВАЊА“ 

  

I 

У члану 4. посебног дела Одлуке о буџету општине Ражањ за 2020. годину у колони 

7, приходи из буџета, билансирају се наменска средства одобрена од Министарства 

културе и информисања за за суфинансирање пројекта за 2020. годину у оквиру раздела 3. 

Општинска управа, глава 3.4-Туристичка организација општине Ражањ, програм 4 Развој 

туризма, програмска активност 1502-0001-Управљање развојем туризма,  функција 473 – 

Туризам, економска класификација 422-Трошкови путовања, износ „50.000“ замењује се 

износом „100.000“, економска класификација 423-Услуге по уговору, износ „1.202.000“ 

замењује се износом „1.552.000“ динара 

 

II 

 

 У члану 1. Одлуке о буџету општине Ражањ за 2020.годину, позиција прихода, 

тачка 4 „трансфери“, економска класификација 733 увећати за „400.000“ динара тако да 

сада износи „200.500.000“. 

 У члану 2а. Одлуке о буџету општине Ражањ за 2020. годину, у плану прихода за 

2020. годину, у колони Средства из буџета, класа прихода на позицији 733-Трансфери од 

других нивоа власти, износ „200.000.000“, замењује се износом „200.400.000“. 

 

III 

 

 Овлашћује се Одељење за привреду и финансије-служба буџета да са Управом за 

трезор Ражањ, спроведе промене из тачке I и II овог решења, и изврши техничке корекције 

у осталим деловима Одлуке о буџету Општине Ражањ за 2020.годину. 

 

IV 

 

 Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије, Управи за трезор, 

Начелнику општинске управе општине Ражањ и архиви општине Ражањ. 

 

Број: 400-253/20-01 ПРЕДСЕДНИК 

У Ражњу, 19.08.2020. године             

     Добрица Стојковић,с.р. 
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