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На основу члана 69. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број 54/09....149/20) и 

члана 10. Одлуке о буџету општине Ражањ за 2021. годину („Сл.лист Општине Ражањ бр. 

31/20) и члана 65. Став 1. Тачка 3. и 9. Статута општине Ражањ („Сл.лист Општине Ражањ“, 

бр. 1/19), Општинско веће 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 2021. годину 

(„Службени лист Општине Ражањ“, број 31/20) Раздео 3.(3.0) -  Општинска 

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

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

економска класификација 499 –Текућа буџетска резерва –  ОДОБРАВА СЕ: 

 

ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАЖАЊ, као директном буџетском кориснику, 

на име издатака за зграде и грађевинске објекте и Материјал,  износ од  2.100.000,00 

динара 

 

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

 

У оквиру Раздела 3. (3.0) Општинска упрва општине Ражањ, Програм 8: Предшколско 

образовање и васпитање, пројекат 2001-П1-Санација крова на делу зграде предшколске 

установе у Ражњу,  Функција 911-Предшколско образовање, економска класификација 

511-Зграде и грађевински објекти, износ  1.170.000 замењује се износом 3.170.000 

динара. 

У оквиру Раздела 3. (3.0) Општинска упрва општине Ражањ, Програм 15 Опште јавне 

услуге управе, програмска активност 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и 

градских општина, функција 130-Опште услуге, економска класификација 426-

Материјал, износ 3.535.000 динара замењује се износом 3.635.000 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, Министарству 

финансија и архиви . 

 

 

 

Број: 400-390/21-01 ПРЕДСЕДНИК 

У Ражњу, 25.10.2021. године                 

     Добрица Стојковић,с.р. 
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На основу члана 29. Став 1. тачка 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 87/18), Упутства о Методологији за израду и 

садржајем Процене ризика од катастрофа и Планова заштите и спасавања ("Сл.гласник РС" 

бр. 80/19),  и члана 69. став 1. тачка 14. Статута општине Ражањ („Сл.лист општине Ражањ“ 

број 1/2019),  а у вези са одговорношћу за припрему јединица локалних самоуправа за 

заштиту и спасавање од елементарних непогода, Општинско веће општине Ражањ на седници 

одржаној дана 25.10.2021. године , доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ИЗРАДЕ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА ОД КАТАСТРОФА И 

ПЛАНА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА- ОПШТИНА РАЖАЊ 

 

 

1. Покреће се поступак израде Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и 

спасавања за Општину Ражањ. 

2. Процена ризика од катастрофа се израђује као посебан плански документ на 

основу препознатих ризика за Општину Ражањ, док се План заштите и спасавања 

израђује на основу Процене ризика од катастрофа, односно након усвајања и 

добијања Решења о сагласности од надлежне службе Министарства унутрашњих 

послова за процену ризика – Управе за ванредне ситуације у Нишу. 

3. Послове у вези са поступком израде Процене ризика од катастрофа и Плана 

заштите и спасавања обавиће правно лице Друштво за производњу, промет и 

пружање услуге "СИГУРНОСТ" доо Ниш, са Решењем за израду Процене ризика 

од катастрофа и Плана заштите и спасавања, 09 број 217- 1414/20 од 

07.09.2020.године. 

4. За пружање неопходних података правном лицу из тачке три ове Одлуке који су 

потребни за реализацију послова организовања и спровођења израде Процене 

ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања формирати Стручнитим – који 

ће чинити представници ангажованог правног лица и представници Општине, о 

чему се доноси посебно решење. 

5. Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

 

 

У Ражњу, 25.10. 2021. године                                                                     ПРЕДСЕДНИК 

             Број: 217-23 /21-01                                                                    Добрица Стојковић,с.р. 
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Општинско веће општине Ражањ, на основу члана 69. Статута општине Ражањ 

(„Службени лист општине Ражањ“ број 1/19) и на основу члана 61., 64.,64 а и 64 б Закона о 

пољопривредном земљишту («Службени гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 

112/2015, 80/2017 и 95/2018-др. закон) и члана 2. Одлуке о одређивању надлежног органа за 

спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 

(„Службени лист општине Ражањ“, број 2/14), на седници одржаној дана 25.10.2021. године, 

доноси  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О образовању Комисије за спорвођење поступка јавног надметања за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Ражањ за период 

2021-2025 

 

I 

Образује се Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Ражањ за период 2021-

2025 (у даљем тексту Комисија). 

 

II 

У Комисију се именују: 

 

За председника Комисије Јелена Стојиљковић,дипломирани правник. 

За чланове Комисије: 

 -     Рената Бајкић, дипл.ецц. 

 -    Дејан Марковић, дипл.ецц. 

 -    Горица Петковић,економиста, 

 -    Ана Ракић, менаџер. 

 

III 

Задатак Комисије из тачке I овог решења је давање предлога Председнику општине Ражањ за 

доношење одлуке о давању на коришћење без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у 

државној својини, одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по 

праву пречег закупа, спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини по основуз јавног надметања (јавне лицитације или прикупљања писаних 

понуда), да одреди цену закупа, вођење записника и давање предлога Председнику општне 

Ражањ за доношење одлуке за избор најповољнијег понуђача, односно одлуке о давању у 

закуп пољопривредног земљишта у државној својини.  

 

IV 

 Комисија ће задатак из тачке III овог решења обавити у року од 60 дана од дана 

доношења Годишњег програма, заштите уређења и коришћења пољопривредног земљиштра 

на територији општине Ражањ. 

Председник и чланови комисије за обављање задатака из тачке II овог решења немају право на 

надокнаду. 

 

 

 

 

 



 

Службени лист општине Ражањ         Број 11         25.10.2021.г. 
 

 

807  

V 

 

Решење доставити: члановима Комисије и архиви  и објавити у “ Службеном листу општине 

Ражањ“ 

 

 

 

 

    Председавајући Општинском већу 

Општине Ражањ 

 

 

Добрица Стојковић,с.р. 
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Општинско веће Општине Ражањ, на основу члана 49. став 2., члана 95. став 2. и члана 96. 

Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“, бр.21/16, 113/17,113/17-др.закон и 95/18), члана 56. став 1. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 –др. закон,101/2016-др. 

закон и 47/2018), члана 1 и члана 11. став 3. до члана 27.Уредбе о спровођењу интерног и 

јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“,број 95/2016), и члана 69. став 1. тачка 12. 

Статута општине Ражањ (“Службени лист општине Ражањ”, број 1/19), на седници одржаној 

дана 25.10.2021. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању конкурсне комисије за избор 

начелника Општинске управе општине Ражањ 

 

 

 I ОБРАЗУЈЕ СЕ Конкурсна комисија за избор начелника Општинске управе Општине 

Ражањ (у даљем тексту: Комисија)у следећем саставу: 

 1.Ивана Величковић, дипломирани менаџер, шеф Одсека за општу управу, 

 2. Звездана Бркић, дипломирани правник, Секретар СО-е Ражањ, и 

 3.Ивана Пејовић,дипломирани правник, службеник у Одсеку за имовинско правне 

послове. 

 

 Чланови Конкурсне комисије бирају већином гласова председника Конкурсне 

комисије. 

 

 II Конкурсна комисија одлуке доноси већином гласова, при чему глас председника 

Конкурсне комисије има исту снагу као и чланова Конкурсне комисије. 

 

 Конкурсна комисија води записник о свом раду, који потписује председник Конкурсне 

комисије. 

 

 Чланови Конкурсне комисије дужни су да чувају податке до којих су дошли током 

спровођења поступка. 

 

 III Конкурсна комисија спроводи изборни поступак за избор начелника Општинске 

управе општинеРажањ. 

 

 IV Задатак Конкурсне комисије из тачке I овог Решења је да: 

            - утврди које ће се стручне оспособљености, знања и вештине проверавати у изборном 

поступку и начин њихове провере; 

            - утврди мерила и критеријуме за избор начелника Општинске управе општинеРажањ; 

            - по истеку рока за подношење пријава на Јавни конкурс, прегледа све приспеле 

пријаве и поднете доказе и састави списак кандидата који испуњавају услове за попуњавање 

положаја и међу њима спроведе изборни поступак, који потписују сви чланови Комисије; 

            - да спроведе изборни поступак само међу оним кадидатима који испуњавају оглашене 

услове Јавног конкурса ради попуњавања положаја у I групи   - начелник Општинске управе; 

            - по окончаном изборном поступку састави листу за избор од највише три кандидата 

који су са најбољим резултатом испунили мерила прописана за избор и  достави Општинском 

већу општине Ражањ, са записницима о предузетим радњама у току изборног поступка; 
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            - уколико Конкурсна комисија утврди да није било пријава на Јавном конкурсу или да 

ниједан кандидат није испунио услове Јавног конкурса, односно није доставио све потребне 

доказе или су пријаве неблаговремене, недопуштене или неразумљиве, председник Конкурсне 

комисије о томе саставља извештај и доставља га Општинском већу општинеРажањ. 

 

 V Стручне и административно-техничке послове за потребе Конкурсне комисије 

обавља члан Комисије - службеник који обавља послове из области управљања људским 

ресурсима. 

 

 VI Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се на интернет презентацији 

Општине Ражањ и огласној табли Општинске управе општинеРажањ.  

 

 VII Решењедоставити: члановима Комисије, Општинској управи – Одсеку за општу 

управуи архиви. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Чланом 95. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе(„Службени гласник РС“, бр.21/16, 113/17, 113/17-др.закон и 95/18) 

прописано је да пре оглашавања јавног конкурса за попуњавање положаја надлежни 

покрајински орган, односно Веће образује конкурсну комисију. 

 Чланом 96. истог Закона прописано је да изборни поступак спроводи конкурсна 

комисија од три члана. Најмање један члан мора имати стечено високо образовање на 

основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама мастер струковним студијама,специјалистичким академским 

студијама,специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању 

од најмање четири године или специјалистичким студијама на факулетету, један члан који је 

стручан у области за коју се попуњава положај и службеник који обавља послове из области 

управљања људским ресурсима. 

 Члан 49. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр.21/16, 113/17, 113/17-др.закон и 

95/18),прописује да општинско веће поставља и разрешава начелника управе и заменика 

начелника управе. У складу са Законом о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе,Статутом Општине Ражањ, Општинско веће Општине Ражањ 

образује Конкурсну комисију за спровођење изборног поступка за избор начелника 

Општинске управе Општине Ражањ. 

 На основу горе изнетог, донето је решење као у диспозитиву. 

 

 

        ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

  

        _____________________ 

Добрица Стојковић,с.р. 
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На основу члана 29. став 1. тачка 2. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС", бр. 87/18), а у вези са Упутством о Методологији 

израде и садржају Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и спасавања ("Сл. гласник 

РС", бр.80/19), Одлуком о покретању поступка за израду Процене ризика од катастрофа и 

Плана заштите и спасавања, и члана 69. став 1. тачка 14. Статута општине Ражањ („Сл. Лист 

опоштине Ражањ“ број 1/2019),Општинско веће општине Ражањ на седници одржаној дана 

25.10.2021. године,  донелоје: 

РЕШЕЊЕ 

 

О ИМЕНОВАЊУ СТРУЧНОГ ТИМА ЗА ИЗРАДУ ПРОЦЕНЕ РИЗИКА ОД 

КАТАСТРОФА И ПЛАНА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА 

 

1. Стручни тим Општине Ражањ формира се за пружање неопходних података правном 

лицу Друштво за производњу, промет и пружање услуге "СИГУРНОСТ" доо Ниш, 

ПИБ: 100667551, Матични број 06470289,  који су потребни за израду Процене ризика 

од катастрофа и Плана заштите и спасавања. 

 

2. У Стручни тим - који ће чинити представници ангажованог правног лица (запослени са 

Лиценцом за процену ризика од катастрофа) и представници Општине Ражањ,именују 

се следећа лица: 

1) Душко Савић (бр.лиценце 00518) - „Сигурност“ доо Ниш; 

2) Срећко Секулић (бр.лиценце 00481)- „Сигурност“ доо Ниш; 

3) Сандра Ђукић (бр.лиценце 00756) - „Сигурност“ доо Ниш; 

4) Саша Милосављевић- заменик председника  Општине Ражањ; 

5) Драгиша Јовановић - референт за послове ванредних ситуација; 

6) Бојан Петковић - директор ЈП „Путеви Ражањ“; 

7) Весна Радојевић - директор ЈКП „Комуналац“ Ражањ; 

8) Ненад Станковић -директор ДЗ „Др Милорад Михајловић“ Ражањ; 

 

3. Координатор стручног тима: Душко Савић. 

 

4. Именована лица из тачке два овог Решења су дужна да се приликом израде и пружања 

неопходних података за израду Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и 

спасавања придржавају важеће нормативно-правне регулативе из ове области, 

првенствено Упутства о Методологији за израду и садржајем процене ризика од 

катастрофа и планова заштите и спасавања ("Сл.гласник РС" бр. 80/19). 

 

5. Именована лица из тачке два овог Решења која учествују у изради и пружању 

неопходних података за израду Процене ризика од катастрофа и Плана заштите и 

спасавања имају обавезу чувања као службене тајне података који су на основу Закона 

или општег акта означени одговарајућим степеном тајности. 

 

6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 

У Ражњу, 25.10.2021. године ПРЕДСЕДНИК 

          Број: 217- 24 /21-01                                                            Добрица Стојковић,с.р. 
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На основу члана 44. став 1. тачка5. Закона о локалној о самоуправи ("Службени 

гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014,101/2016,47/2018) и члана 65. став 1. тачка 11  Статута 

општине Ражањ („Службени лист општине Ражањ“ број 1/19) и члана 23. Одлуке о 

прибављању и располагањ устварима у јавној својини општине Ражањ („Службени лист 

општине Ражањ“, број12/18), председник општине Ражањ доноси: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Комисије за спровођење поступка 

давања у закуп непокретности у јавној својини општине Ражањ 

 

I 

ОБРАЗУЈЕ СЕ Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности које су 

у јавној својини Општине Ражањ, јавним оглашавањем, путем јавног надметања или 

прикупљањем писмених понуда (у даљем тексту: Комисија). 

 

 Комисија се састоји од 3 (три) члана, председника и 2 (два) члана и то: 

 

 1. Ивана Здравковић,дипломирани правник, председник Комисије, 

 2. Ивана Пејовић, дипломирани правник,члан Комисије, 

 3. Јелена Стојиљковић, дипломирани правник, члан Комисије 

  

 

Комисија из својих редова бира лице које ће замењивати председника Комисије у 

случају његове одсутности или спречености да учествује у раду Комисије. 

Комисија се образује на период од 4 (четири) године. 

  

II 

 

Стручне, административно-техничке и друге послове за потребе Комисије обавља 

секретар Комисије Ивана Величковић и Одсек за имовинско правне послове. 

 

III 

 

Задатак Комисије је да у складу са Уредбом о условима прибављања и отуђења 

непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини односно 

прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права као и поступцима јавног 

надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, број 16/18 од 

05.03.2018. године), Одлуком o прибављању и располагању стварима у јавној својини 

општине Ражањ (Сл.лист општине Ражањ“ број 12/18) прикупи пријаве учесника, спроведе 

поступак отварања понуда, утврди испуњеност услова за учешће правног,односно физичког 

лица у поступку, да о току поступка сачини записник и по окончању поступка утврди предлог 

за избор најповољнијег понуђача,који потписује председник Комисије и заједно са 

записником достави Одсеку за имовинско правне послове, који утврђује предлог Решења о 

давању у закуп непокретности. 

 

Председник општине Ражањ доноси решење о давању у закуп непокретности. 

 

 



 

Службени лист општине Ражањ         Број 11         25.10.2021.г. 
 

 

812  

 

IV 

 

 Комисија ће у свом раду користити печат Председника општине Ражањ. 

 

V 

Даном доношења овог решења престаје да важи решење број 361-1/21-01 од 

28.04.2021. године. 

 

Решење доставити именованим члановима и архиви и објавити у  „Службеном листу 

општине Ражањ” 

 

Број :361-9/2021-01 

У Ражњу 25.10.2021. године 

    Председник Општине Ражањ, 

 

 __________________________ 

         Добрица Стојковић,с.р. 
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