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На основу чл. 2. став 3. тачка 9, чл. 4. став 3. и чл. 13. став 1. Закона о комуналним 

делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11, 104/16 и 95/2018), члана 4. став 1. и чл 39. 

Закона о прекршајима („Службени гласник РС“, број 65/13, 13/16 и 98/16 – одлука УС, 

91/2019 и 91/2019 – др. закон), члана 32. став 1. тачка 6.  Закона о локалној 

самоуправи(„Службени гласник РС“ број 129/07 , 83/14-др закон, 101/16 и 47/18)  и  члана 40. 

став 1. тачка 19.Статута општине Ражањ („Службени лист општине Ражањ“, број 1/2019), 

Скупштина општине Ражањ на седници одржаној дана 25.11.2021. године, донела је: 

 

ОДЛУКУ О ПИЈАЦАМА 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

        Члан 1. 

 Овом Одлуком прописују се услови и начин обављања комуналне делатности 

управљања пијацама и пружање услуга на њима на територији општине Ражањ. 

  

Управљање пијацама је комунално опремање, одржавање објеката на пијацама 

(пијачног пословног простора, укључујући и киоске и тезге на отвореном простору), давање у 

закуп тезги на пијацама и организација делатности на затвореним и отвореним просторима 

који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа; 

 

 

         Члан 2. 

Пијаца у смислу ове Одлуке је простор одређен планским актом општине Ражањ, који 

је намењен и комунално опремљен за прометпољопривредно – прехрамбених и других 

производа на мало и вршење услуга у промету робе, чије се одржавање ,опремање и 

коришћење врши у складу са овом Одлуком. 

 

Пијаца из става 1. може бити: 

1.  Зелена пијаца 

2.  Робна пијаца 

3. Сточна пијаца  

         Члан 3. 

Јавно предузеће, привредно друштво, предузетник или други привредни субјекат 

дужно је да испуњава услове у погледу минималне стручне оспособљености кадрова и 

минималног техничког капацитета потребних за обављање комуналне делатности управљања 

пијацама прописане Уредбом о начину и условима за отпочињање обављања комуналних 

делатности. 
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II ОДРЖАВАЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПИЈАЦАМА 

 

                                 Члан 4. 

 Одржавање и управљање пијацама обихвата све послове којима се обезбеђује 

несметано вршење промета и услуга у промету робе на пијацама као што је: прање и чишћење 

пијаце и обезбеђење наплата накнаде за коришћење пијачног простора (пијачна такса). 

 Делатност одржавања и пружања услуга на пијацама из става 1. обог члана обавља 

Јавно предузеће „Комуналац“ , Ражањ ( у даљем тексту:ЈКП „Комуналац“) 

        

     Члан 5. 

ЈКП „Комуналац“ прописује Пијачни ред за пијаце које одржава. 

 Пијачним редом прописују се права и обавезе учесника у промету на пијаци, начин и 

услови коришћења објеката, опреме, уређаја и сл. 

 На Пијачни ред из става 1. овог члана сагласност даје Општинско веће општине 

Ражањ. 

           Члан 6. 

 ЈКП „Комуналац“ је дужно да Пијачни ред истакне на огласној табли пијаце или да на 

други начин упозна кориснике пијачних услуга о истом, који су дужни да се придржавају 

прописаног Пијачног реда. 

           Члан 7. 

 О Пијачном реду се старају овлашћени радници ЈКП „Комуналац“ које одржава пијацу. 

Овлашћени радник из става 1. овог члана ће упозорити корисника пијачног простора, 

објекта, опреме, односно грађанина на обавезу поштовања пијачног реда и по потреби 

обавестити комуналну инспекцију ради предузимања одговарајућих мера. 

 

          Члан 8. 

Радно време пијаце прописује ЈКП „Комуналац“. 

ЈКП „Комуналац“ мора на видном месту истакнути радно време пијаце. 

 

    III ОПРЕМАЊЕ ПИЈАЦЕ 

 

         Члан 9. 

Пијаца има одговарајући комуналну инфраструктуру и простор на коме се постављају 

и распоређују пијачни објекти и опрема. 

 Пијачни простор мора бити ограђен, уређен и поплочен чврстим материјалом који се 

лако чисти и пере. 

         Члан 10. 

Пијаца има одговарајуће прилазе продајним објектима ради снабдевања робом, опрему 

потребну за промет робе и услуга, као и просторије за управу пијаце, односно овлашћеног 

радника ЈКП „Комуналац“. 

ЈКП „Комуналац“ је дужно да пијацама обезбеди санитарно – хигијенске услове за 

изградњу и уређење пијаце, снабдевање хигијенски исправном водом, одвод отпадних вода, 

уклањање чврстог отпада и потребан број тоалетских просторија. 
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        Члан 11. 

ЈКП „Комуналац“ је дужно да пијацу опреми потребним бројем и врстом пијачних 

објеката у зависности од врсте пијаце. 

ЈКП „Комуналац“ је дужно да пијачне објекте постави тако да обезбеди 

функционалност и естетски изглед пијаце и омогући купцима несметану куповину. 

Пијачни објекти на зеленој пијаци се морају распоредити тако да се обезбеди одвојен 

простор за продају пољопривредно – прехрамбених производа и непрехрамбених производа. 

 

        Члан 12. 

Пијачне  тезге морају бити у хигијенско – технички исправне и нумерисане. 

 

        Члан 13. 

Пијачни објекат у коме се врши продаја мора да испуњава минималне хигијенско – 

техничке услове прописане за продају одређене врсте производа и мора бити у исправном 

стању. 

Пијачни објекат који не испуњава услове из става 1. овог члана, ЈКП „Комуналац“, је 

дужно да поправи или уклони. 

 

IV КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА, ОПРЕМЕ И ОБЈЕКАТА 

 

        Члан 14. 

ЈКП „Комуналац“ даје накоришћење пијачне објекте, опрему и простор правном или 

физичком лицу, односно предузетнику у складу са законом и овом Одлуком. 

 

        Члан 15. 

За коришћење пијачног простора и објекта корисник плаћа закуп тезге и накнаду 

(пијачну таксу) ЈКП „Комуналац“. 

Висину накнаде одређује ЈКП „Комуналац“ посебним актом, на који сагласност даје 

Скупштина  општине Ражањ. 

Тарифу пијачних такси ЈКП „Комуналац“ је дужно да истакне на видном месту на 

пијаци. 

Пијачна такса се плаћа уз издавање признанице, односно фискалног рачуна, на 

наплаћени износ. 

        Члан 16. 

Корисник објекта је дужан да: 

1. на видном месту истакне фирму под којом послује у складу са законом, уколико се 

ради о правном лицу, предузетнику или регистрованом газдинству, 

2. објекат користи за промет пољоприведних и других производа у оквиру радног 

времена пијаце, 

3. одржава објекат у исправном стању, 

4. на роби истакне малопродајну цену на видном месту и да по тој цени продаје робу, 

5. робу тачно мери, а на захтев купца изврши контролу мерења на јавном кантару, 

6. за све време обављања делатности одржава и чисти простор који користи, као и да 

по завршетку продаје, почисти пијачни простор који користи и отпад смести у 

одговарајуће посуде. 

Ако корисник објекта не поступи или поступи супротно одредби из става 1. овог  

члана, ЈКП „Комуналац“ може истом ускратити даље коришћење пијачног простора односно 

објекта 
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V ПРОМЕТ РОБЕ НА ПИЈАЦАМА 

 

1. Зелена пијаца 

 

         Члан 17. 

 На зеленим пијацама (у оквиру њих и на млечној пијаци), на отвореним пијачним 

тезгама и другим објектима обавља се промет на мало: 

1. пољопривредно – прехрамбених производа (свежег и сушеног воћа, поврћа, 

шумских плодова, млека и млечних производа, меда и пчелињих производа, јаја и 

других животних намирница), 

2. цвећа и украсног биља, 

3. непрехрамбених производа занатских радњи и домаће радиности, ако је за туврсту 

производа уређен посебан простор на зеленој пијаци у складу са прописима о 

уређењу пијаце. 

Продаја производа из става 1. тачке 2. и 3. овог члана се обавља 

одвојенопољопривредно – прехрамбених производа, на посебно уређеном простору зелене 

пијаце. 

Забрањено је вршити продају производа из става 1. овог члана ван простора 

предвиђених за ту врсту робе. 

             Члан 18. 

Млеко и млечни производи, коре, тестенине и други производи од теста се продају на 

зеленој пијаци само на просторима намењеним за продају тих производа. 

 

2. Робна пијаца 

 

             Члан 19. 

На робној пијаци се обављапромет на мало: 

1. непрехрамбених производа и то: 

1) текстила, 

2) одеће, 

3) обуће, 

4) финалних производа за личну употребу и употребу у домаћинству од 

порцелана, стакла, керамике, коже, текстила, гуме и пластике, 

5) металне и електротехничке робе за чији промет и употребу прописано 

обезбеђење гарантног листа и техничког упутства, 

6) спортске опреме, 

7) хемијских производа и то: сапуна, детерџената, препарата за чишћење и 

полирање, 

8) козметичких и тоалетних препарата 

 

На робној пијаци обавља се промет на мало робом на монтажним покретним тезгама, 

у складу са важећим законским прописима. 
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    3.Сточна пијаца 

 

         Члан 20. 

Продаја стоке врши се на сточној пијаци, у складу са важећим прописима, и то: 

- крупне стоке на простору за смештај крупне стоке, 

- ситне стоке из обора и кавеза. 

На сточној пијаци врши се и продаја сточне хране и осталих производа на простору  

одређеном за те намене. 

 ЈКП „Комуналац“ утврђује пијачни ред и накнаду за коришћење пијачног простора и 

пијачних услуга. 

 

   VI ВАШАРИ И САЈМОВИ 

 

         Члан 21. 

Вашари и сајмови се обављају на местима која су предвиђена планским актом и 

уређена на начин и у време које одреди надлежни орган Општинске управе општине Ражањ. 

 

  VII УСЛОВИ ПРОМЕТА НА ПИЈАЦАМА 

 

         Члан 22. 

ЈКП „Комуналац“ које управља пијацама је дужно да: 

1. На улазном месту у пијачни простор истакне назив пијаце, 

2. обезбеди да пијачни простор буде обележен на уобичајен начин, 

3. пијачни плато има подлогу од одговарајућег материјала који одговара одређеној 

врсти пијаца у погледу чишћења, прања, дезинфекције и сакупљања отпада, 

4. буде постављен довољан број тезги или других сличних објеката, 

5. тезге и други продајни објекти и места за продају буду правилно поређани, тако да 

се обезбеди несметано кретање корисника пијачних услуга у пијаци, те да тезге и 

други продајни објекти и места буду нумерисани, 

6. пијаца буде прикључена на мрежу водовода и канализације, односно обезбеди 

довољну количину исправне воде за пиће, прање пијаце, објеката и уређаја на 

пијаци, за прање и освежавање пољопривредних производа који се продају на 

пијаци, 

7. очисти, опере и уреди пијачни простор одмах по истеку радног времена пијаце, 

8. постави довољан број посуда за отпад, 

9. да обезбеди баждарену контролну вагу за проверу купљене робе, 

10. обезбеди санитарни чвор на пијаци, исти одржава у исправном и чистом стању, и 

по завршетку радног времена пијаце очисти и дезинфикује санитарне објекте, 

посуде за отпад и простор за држање посуда за отпад. 

 

                 Члан 23. 

 Продавци пољопривредно – прехрамбених производа на пијаци дужни су да: 

1. заштите производе од загађења и квара, 

2. очисте пијачни простор који користе по завршетку радног времена пијаце, 

3. уредно и благовремено плаћају закуп, накнаду (пијачну таксу). 
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                  Члан 24. 

 На зеленој пијаци је забрањено: 

1. одлагање отпадака, покварене робе, амбалаже и другог смећа ван судова 

постављених за скупљање смећа, 

2. конзумирање алкохолног пића, 

3. прање продајног простора и опреме водом која није употребљива за пиће као и 

освежавање (прскање) таквом водом пољопривредно – прехрамбених производа, 

4. излагање производа на земљи, осим цвећа 

5. додиривање намирница које се употребљавају за исхрану у непрерађеном стању, 

6. загађивање пијачног простора на било који начин, 

7. ложење ватре, 

8. држање амбалаже испред и око продајних места, 

9. седење и спавање на тезгама и другим објектима за излагање производа, 

10. задржавање на пијацама без потребе ван радног времена, 

11. прескакање пијачне ограде или оштећење исте, 

12. неовлашћено постављање и распоређивање пијачних објеката, 

13. обављање делатности које се не могу обављати на пијацама у складу са овом 

одлуком и другим прописима, 

14. излагање производа ван пијачног објекта, 

15. одлагање и продаја робе ван пијачног простора и ван места за ту врсту робе, 

16. одлагање и продаја робе на прилазима пијацама, 

17. вршење сваке друге радње којом се нарушава ред и чистоћа на пијаци. 

 

                    Члан 25. 

 ЈКП „Комуналац“ може ускратити кориснику пијачних услуга пружање тих услуга у 

случају: 

1. ако пијачну услугу пружа противно прописима, 

2. неосновано омета друге кориснике услуга, 

3. не плати пијачну услугу у утврђеном року, 

 

 

VIII НАДЗОР 

 

Члан 26. 

 

Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Одсек за инспекцијске послове Општинске 

управе општине Ражањ. 

Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке, врши комунални инспектор. 

Послове комуналне милиције на одржавању комуналног реда уређеног овом Одлуком 

и контролу примене Одлуке у складу са Законом о комуналној милицији и другим прописима, 

обавља комунална милиција. 
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IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 27. 

За учињени прекршај противно одредбама ове одлуке казниће се у фиксном износу: 

 

1. правно лице са 100.000, 00 динара. 

2. предузетник са 50.000,00 динара 

3. одговорно лице у правном лицу са 10.000,00 динара и  

4. физичко лице са 10.000,00 динара. 

 

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

             Члан 28. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Ражањ“. 

 ЈКП „Комуналац“ је дужно да најкасније у року од 60 дана од дана ступања на снагу 

ове Одлуке усклади своја акта и пословање са одредбама исте. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи одлука о пијацама („Службени лист 

општине Ражањ“, број 6/13, 1/14 и 2/17). 

 

 

     

  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

 

 

     Број:352-51/21-11  

     У Ражњу, 25.11.2021.године. 

                 Председник, 

Томислав Матић, с.р. 
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Скупштина општине Ражањ на основу члана 2. став 1. тачка 11, члана 13. став 1. 

Закона о комуналним делатностима („Сл. Гласник РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), 

члана32. став 1. тачка 6, члана 20. став 1. тачка 2.  Закона о локалној самоуправи („Сл. 

Гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016 – други закон и 47/2018), члана 15. 

став 1. тачка 2. и члана 40. став 1. тачка 19. Статута општине Ражањ „Службени лист општине 

Ражањ“, број 1/2019), на седници одржаној дана 25.11.2021. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ОДРЖАВАЊУ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1.  

Овом одлуком уређују се услови и начин обављања комуналне делатности одржавања 

чистоће на површинама јавне намене на територији општине Ражањ, права и обавезе вршиоца 

комуналне делатности и корисника услуга, финансирање, начин обезбеђивања континуитета у 

обављању комуналне делатности и обавезе у случају планираних и непланираних прекида у 

пружању услуге, надзор и друга питања од значаја за обављање ове комуналне делатности. 

 

Члан 2. 

Одржавање чистоће на површинама јавне намене, у смислу одредаба ове одлуке је: 

- чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне 

намене, 

- прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, 

- одржавање и пражњење посуда заотпатке на површинама јавне намене и  

- одржавање јавних чесми, фонтана, купалишта и тоалета као комуналних објеката. 

 

Члан 3. 

Површинама јавне намене у смислу одредаба ове Одлуке сматрају се: 

1. улице (коловоз, тротоар и остали делови улица) тргови, слободни и паркинг простори 

испред и између стамбених и стамбено пословних зграда, путеви, стазе и пешачки 

прелази, степеништа, мостови са простором испод њих, надвожњаци, подвожњаци, 

уређена и изграђена речна обала и корита река, паркинг простори. 

2. пијаце, 

3. аутобуска станица, аутобуска стајалишта, железничка станица, бензинске пумпе, 

паркинг простори и стоваришта, 

4. паркови, улични травњаци, скверови, дрвореди, зелене површине стамбених зграда и 

насеља, 

5. гробља, 

6. спортски, рекреативни и забавни терени, 

7. јавна купалишта, кејови и изграђене речне обале, 

8. јавна паркиралишта, 

9. неизграђено грађевинско земљиште у општој употреби, 

10. површине у кругу просветних, културних, здравствених, социјалних, научних 

организација и других јавних институција. 

Грађани, предузећа, установе и предузетници дужни су да у циљу заштите здравља и 
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обезбеђења здравих услова за живот, очувања и заштите животне средине доприносе 

одржавању чистоће и унапређењу хигијене на јавним површинама и да сарађују са 

овлашћеним предузећима, службама и службеним лицима која су позвана и задужена да 

предузимају прописане мере у циљу обављања делатности из члана 1. ове Одлуке. 

 

II УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА 

ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 

Члан 4. 

Одржавање чистоће на површинама јавне намене обавља Јавно предузеће „Комуналац“ 

Ражањ (у даљем тексту: ЈКП „Комуналац“ Ражањ). 

ЈКП „Комуналац“ Ражањ је дужно да испуњава услове у погледу минималне стручне 

спреме оспособљености кадрова и минималног техничког капацитета потребних за обављање 

комуналне делатности одржавања чистоће на површинама јавне намене прописане Уредбом о 

начину и условима за отпочињање обављање комуналних делатности. 

Делатност одржавања чистоће на површинама јавне намене обавља се према 

Годишњем програму одржавања чистоће на површинама јавне намене (у даљем тексту: 

Програм) који садржи: обим послова, динамику одржавања чистоће и износ потребних 

средстава за реализацију Програма. 

Програм из става 3. овог чланадоноси ЈП“Комуналац“ Ражањ до 01. децембра текуће 

године за наредну годину, уз сагласност Скупштине општине Ражањ (у даљем тексту: 

Скупштина). 

 

III ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 

1. Чишћење и прање површина јавне намене 

 

Члан 5. 

За чишћење површина јавне намене из члана 3. став 1. тачке 1, 2, 4, 6, 7. и 8. ове одлуке 

одговорно је ЈКП „Комуналац“. 

За чишћење површина јавне намене из члана 3. став 1. тачке 3, 9 и 10. ове одлуке 

одговорни су непосредни корисници тих површина, односно правна и физичка лица којима су 

те површине поверене на управљање, коришћење или одржавање, уколико за поједине 

површине није одредбама ове одлуке или посебним прописима другачије одређено. 

ЈКП „Комуналац“ може на основу уговора преузети чишћење површина из става 2. 

овог члана. 

Члан 6. 

Под одржавања чистоће на површинама јавне намене се подразумева:  

- чишћење,прање улица и тротоара,  

- чишћење, прање и дезинфекција пијаце, 

- прикупљање и изношење отпадака са површина јавне намене, 

- чишћење и изношење снега и леда са површина јавне намене, 

- чишћење блатних наноса и прашине, 

- животињских лешева и других ствари са површина јавне намене, 

- уклањање рекламних и пропагандних листића и других хартија са површинама јавне 

намене, 
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- изношење, депоновање смећа и другог чврстог отпада и предузимање других мера 

предвиђени Законом и овом Одлуком, које обезбеђују чистоћу површинама јавне 

намене у насељеном месту Ражањ и другим насељеним местима под условима 

утврђеним овом Одлуком. 

Члан 7. 

Обавезу чишћења површина јавне намене, поред ЈКП „Комуналац“, имају и: 

1. Власници односно корисници пословних просторија који су дужни да: 

 

- чисте простор испред и око пословних просторија – у пешачким зонама, 

- чисте простор испред о око пословних просторија – од регулационе линије до коловоза 

и пешачких стаза, 

- уклањају лишће, секу гране, шибље и слично испред и око пословних просторија, ако 

исто омета коришћење површине јавне намене. 

 

2. Власници односно корисници стамбених објеката (породичне стамбене зграде и зграде 

колективног становања) који су дужни да: 

 

- Чисте простор испред и око стамбених објеката – у пешачким зонама, 

- Чисте простор испред и око стамбених објеката – од регулационе линије до коловоза и 

пешачке стазе, 

Извршавање послова из тачке 2. овог члана у зградама колективног становања дужни 

су да организују скупштине зграда, односно власници и корисници станова. 

 

Члан 8. 

Власници односно корисници мањих монтажних објеката, бензинских станица 

(пумпи), железничких и аутобуских станица, спортских, рекреативних и забавних терена, 

стоваришта и магацина дужни су да поред наведених објеката поставе корпе за отпатке и да 

их уредно одржавају. 

Број корпи за отпатке и место за постављање истих одређује ЈКП „Комуналац“у  

сарадњи комуналном инспекцијом и комуналном милицијом. 

Члан 9 

На површинама јавне намене, осим површина из члана 7. став 1. ове одлуке, ЈКП 

„Комуналац“ поставља корпе за отпатке које морају бити тако постављене да се могу лако 

празнити и одржавати. 

Корпе за ПЕТ амбалажу, постављене по месним заједницама на територији општине 

Ражањ, поставља, одржава чистим и уредним ЈКП „Комуналац“у  сарадњи комуналном 

инспекцијом и комуналном милицијом. 

Корпе за отпатке морају се уредно празнити и одржавати. 

Забрањено је одлагање кућног смећа и других отпадака у корпе за отпатке и корпе за 

пет амбалажу, постављене на површинама јавне намене. 
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Члан 10. 

Смеће и отпаци после чишћења са површина јавне наменбе из члана 3. став 1. тачке 1, 

4, 7. и 8. ове одлуке одмах по сакупљању одвозе се на депонију смећа. 

Смеће са површина јавне намене забрањено је бацати у сливнике. 

Члан 11. 

Прање површина јавне намене из члана 3. став 1. тачка 1. ове одлуке врши се од 21 до 

5 часова уколико је темлпература изнад 4 степена. 

Члан 12. 

Сва возила, а посебно возила са стоваришта, градилишта и других сличних простора, 

пре изласка на површне јавне намене из члана 3. став 1. тачка 1. ове одлуке морају се 

очистити од блата и друге нечистоће. 

Члан 13. 

Правна лица, предузетници и физичка лица приликом кресања дрвореда, уређивања 

травњака, као и приликом вршења других сличних послова на површинама јавне намене, 

материјала и отпатке морају уклонити одмах по обављеном послу, а површину јавне намене 

очистити – . 

Члан 14. 

Извођач грађевинских радова дужан је да се стара о: 

1. Чишћењу површина јавне намене испред и око градилишта све докле допре расут 

грађевински материјал, блато и друга нечистоћа као и да по завршетку радова сва 

настала оштећења отклони и ту површину доведе у првобитно стање. 

2. Поливање трошног материјала за време рушења да би се спречило подизање 

прашине. 

3. Одржавање чистоће на олуцима и на решеткама сливника око градилишта. 

4. Обезбеђењу грађевинског материјала иземље од растурања и разношења на 

површину јавне намене постављањем грађевинксе ограде према улици односно 

другој јавној површини јавне намене и да одржавају исту у уредном стању.  

Под грађевинским радовима у смислу става 1. овог члана подразумева се изградња, 

реконструкција и рушење објеката као и рашчишћавање земљишта за изградњу. 

Шут земља, отпадни материјал и сл. који настају приликом изградње, реконструкције 

или рушења зграде морају се уклонити и однети на депонију одмах или најкасније у року од 

48 часова од завршетка изградње, односно рушења зграде. 

Члан 15. 

Превоз огрева, грађевинског и другог материјала (земља, песак, бетонска маса, 

шљунак, креч, шут, струготина и сл.) смећа, отпадака, фекалија из септичких јама, може се 

вршити само возилима која су за ту сврху подешена тако да се приликом превоза материјал 

не расипа. 

 



 

Службени лист општине Ражањ         Број 12         26.11.2021.г. 
 

 

825  

Члан 16. 

Истовар и утовар огревног грађевинског и другог материјала и робе може се вршити 

на површинама јавне намене само онда када зато не постоје друге површине, у ком случају 

се истовар и утовар мора обављати брзо и без одлагања. 

После сваког истовара и утовара мора се одмах уклонити амбалажа, отпаци и 

нечистоћа. 

Члан 17. 

Приликом извођења радова на површинама из члана 3. став 1. тачка 1. ове одлуке, 

извођач радова је дужан да обезбеди да се земља и остали растсресити материјал (песак, 

шљунак, гашени креч и сл.) не расипају, односно да се држе у сандуцима или оградама. По 

завршеним радовима земља, материјал и отпаци морају се одмах уклонити, а површина јавне 

намене очистити – довести у првобитно стање 

 

Члан 18. Чишћење снега и леда 

 

Снег, лед и град (у даљем тексту: падавине) уклањају се одмах, а најкасније 24 часа и 

то: 

1. Падавине са пешачких зона, површина јавне намене, тротоара и уличних сливника – 

ЈКП „Комуналац“. 

2. Падавине испред стамбених и пословних објеката и просторија чисте са тротоара и 

скупљају у гомиле, ближе коловозу – корисници тих објеката. 

Уклањање падавина из става 1. овог члана не сме се вршити на начин и са предметима 

којима се оштећује површина јавне намене. 

Снег са тротоара и других јавних површина јавне намене, осим коловоза, сакупља се на 

гомиле, при чему се мора омогућити пролаз пешака и возила као и нормалан ток атмосферске 

воде. 

Члан 19. 

Јавне саобраћајне површине могу се ради спречавања настанка леда и клизања 

посипати одговарајућим материјалом. 

Члан 20. 

Власници и корисници стамбених, пословних, стамбено-.пословних и других објеката, 

као и власници и корсиници станова и породичних кућа и пословних простора, односно 

других посебних делова зграде, непосредну су одговорни за уклањање снега и леда са 

тротоара и стаза које користе испред објеката. 

 

Члан 21. 

О уклањању снега и леда са кровова стамбених, пословних, пословно-стамбених и 

других објеката старају се власници односно корсиници. 

О уклањању снега и леда са кровова стамбених зграда, ако снег представља опасност за 

пролазнике, безбедност станара и других лица или саме зграде, стара се скупштина стамбене 

заједнице односно станари зграде у складу са законом. 

При уклањању снега и леда са кровова мора се водити рачуна о безбедности 

пролазника и саобраћаја, да се не оштете електричне и друге инсталације и зеленило у 

околини и да се обавезно поставе одговарајуће ознаке упозорења. 
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Када није могуће уклањање снега и леда са кровова, власници или корисници су 

дужћни да благовремено поставе одговарајуће ознаке упозорења о опасности од обрушавања 

снега и леда са кровова, као и одговарајуће запреке ради обилажења угрожених делова на 

тротоару. 

Члан 22. 

Снег и лед уклоњен са кровова, ако није у дворишту зграде, делпонује се испред зграде 

тако да се не омета саобраћај на коловозу, пролаз пешака на тротоару као и да се омогући 

нормалан ток атмосферске воде. 

 

2. Одржавање јавних чесми, фонтана и јавних тоалета 

Члан 23. 

Одржавање јавних чесми и фонтана подразумева текуће и инвестиционо одржавање. 

Текуће одржавање обухвата уређење површине око јавне чесме и фонтане, саму јавну 

чесму и фонтану, пумпу и одвод воде до канализационе мреже, бактериолошку и хемијску 

анализу воде јавне чесме. 

Инвестиционо одржавање обухвата ревитализацију комплетне јавне чесме и фонтане за 

случај смањења издашности истих, или за случај престанка рада (замена филтера, 

продувавање, испирање, анализа и оцена квалитета воде). 

 

Члан 24. 

Јавни тоалети могу бити изграђени односно постављени на површинама јавне намене у 

складу са планским документом, на начин и под условима одређеним прописима о планирању 

и изградњи. 

Јавни тоалет мора бити прикључен на водоводну, канализациону и електромрежу, а 

може бити и аутоматизован. 

ЈКП „Комуналац“ је дужно јавне тоалете да одржава у исправном и чистом стању. 

 

IV ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ И КОРСИНИКА ПОВРШИНЕ ЈАВНЕ 

НАМЕНЕ 

 

Члан 25. 

Јавно предузеће „Комуналац“ је дужно да обезбеди: 

1) Трајно и несметано обављање делатности одржавања чистоће на површинама јавне 

намене под условима и на начин уређен законом, прописима и стандардима донесеним 

на основу закона; 

2) Прописани или уговорени обим и квалитет одржавања чистоће на површинама јавне 

намене, који подразумева тачност у погледу рокова, сигурност корисника у складу са 

позитивним прописима; 

3) Предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и 

опреме, који служе за обављање делатности одржавања чистоће на површинама јавне 

намене; 

4) Развој и унапређење квалитета одржавања чистоће на површинама јавне намене, као и 

унапређење организације и ефикасности рада. 

Члан 26. 

Корисник површине јавне намене дужан је да: 

1. површине јавне намене користи у складу са њиховом наменом, односно са овом 

одлуком, 
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2.  не омета друге кориснике и не угрожава животну средину. 

 

Члан 27. 

Јавно комунално предузће „Комуналац“ је дужно да једном годишње спроведе 

поступак изјашњавања корисиника о квалитету обављања делатности из члана 2. ове одлуке, 

у трајању од 15 дана. 

Позив за изјашњавање из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет 

страници Општине Ражањ и ЈКП „Комуналац“, а доставља се средствима јавног 

информисања ради саопштења. 

Јавно комунално предузеће „Комуналац“ дужно је да у року од 15 дана од дана 

завршетка изјашњавања из става 1. овог члана достави Општинској управи општине Ражањ 

(у даљем тексту: општинска управа) извештај о резултатима изјашњавања корисника о 

квалитету одржавања површина јавне намене. 

Уколико су резултати изјашњавања такви да већина корисника није задовољна 

одржавањем површина јавне намене, општинска управа преиспитује рад ЈКП „Комуналац“, 

сачињава анализу са предлогом мера за отклањање недостатака наведених у изјашњавању 

корсиника и доставља је општинском већу општине Ражањ (у даљем тексту:Општинско 

веће). 

Општинско веће, након разматрања анализе и предложених мера из става 4. овог 

члана, доноси акт којим налаже ЈКП „Комуналац“ да отклони недостатке који су наведени у 

изјашњавању корисника, у року који не може бити дужи од 90 дана. 

ЈКП „Комуналац“ је дужно да обезбеди корисницима законом прописане услове који 

омогућавају брз и ефикасан контакт у вези квалитета и коришћења ове комуналне 

делатности. 

Корисници могу континуирано у току године достављатипитања, примедбе и 

предлоге преко интернет странице ЈКП „Комуналац“, а исто је дужно да на постављена 

питања, примедбе и предлоге одговори у року од 2 дана. 

 

V ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА 

ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ 

 

Члан 28. 

Средства за обављање и развој одржавања чистоће на површинама јавне намене 

обезбеђују се из: 

- Прихода буџета Општине, 

- Прихода од продаје комуналних услуга 

- Наменских средстава других нивоа власти, и  

- Других извора, у складу са Законом. 
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Члан 29. 

Ценовник доноси ЈКП „Комуналац“, на основу елемената за образовање цена 

комуналних услуга прописаних законом којим је уређен начин обављања комуналних 

делатности, уз сагласност Скупштине општине Ражањ. 

 

Члан 30. 

Средства за обављање комуналне делатности одржавања чистоће на површинама јавне 

намене и набавку канти, контејнера и корпи за отпатке који се постављају на површинама 

јавне намене  обезбеђују се из цена комуналних услуга идруго. 

 

Члан 31. 

Цену за одржавање чистоће на површинама јавне намене ииз члана 3. став 1. тачке, 2, 

3,5. и 9. ове одлуке плаћају непосредни корсиници тих површина и то на основу уговору који 

закључе са ЈКП „Комуналац“. 

Цена за одржавањље чистоће за пословни простор обрачунава се по м2 пословног 

простора и помоћног простора који је у функцији коришћења истог и плаћа се месечно. 

 

VI НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА КОНТИНУИТЕТА У ОБАВЉАЊУ ДЕЛАТНОСТИ 

ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ОБАВЕЗЕ ЈКП 

„КОМУНАЛАЦ“ У СЛУЧАЈУ ПЛАНИРАНИХ И НЕПЛАНИРАНИХ ПРЕКИДА У 

ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ 

 

Члан 32. 

ЈКП „Комуналац“ је дужно да свој рад и пословање организује тако дакроз реализацију 

Програма из члана 4. ове одлуке, обезбеди одговарајући обим, врсту и квалитет одржавања 

чистоће на површинама јавне намене. 

Члан 33. 

ЈКП „Комуналац“ дужно је да у средствима јавног информаисања или на други 

погодан начин обавести кориснике о планираним или очекиваним сметњама и прекидима, 

који ће настати или могу настати у обављању делатности одржавања чистоће на површинама 

јавне намене, најкасније 24 сата пре очекиваног прекида у обављању делатности. 

 

Члан 34. 

У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида у 

обављању делатности одржавања чистоће на површинама јавне намене ЈКП „Комуналац“ је 

дужно да одмах о томе обавести општинску управу и да истовремено предузме мере за 

отклањање узрока поремећаја. 

Члан 35. 

По утврђивању поремећаја или прекида у обављању делатности одржавања чистоће на 

површинама јавне намене, општинска управа је дужна да: 

- Одреди ред првенства и начин обављања делатности одржавања чистоће на 

површинама јавне намене, оним корисницима код којих би услед прекида настала 

опасност по живот и рад грађана или рад правних и физичких лица, или би настала 

значајна, односно ненадокнадива штета и  

 

- Утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид у обављању 

делатности одржавања чистоће на површинама јавне намене, као и одговорност за 

учињену штету. 
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Члан 36. 

У случају поремећаја или прекида у обављању делатности одржавања чистоће на 

површинама јавне намене, као и у случају штрајка запослених у ЈКП „Комуналац“, општинско 

веће предузима оперативне и друге мере којима ће се обезбедити услови за несметан рад и 

пословање ЈКП „Комуналац“ и обављање делатности одржавања чистоће на површинама 

јавне намене у складу са законом и овом одлуком. 

 

VII  МЕРЕ ЗАБРАНЕ 

 

Члан 37. 

Забрањено је: 

1. Бацати папир и друге отпатке ван корпи за отпатке или на други начин стварати 

нечистоћу на површинама јавне намене, 

2. У кантама и контејнерима палити смеће, бацати жар, сипати воду или другу течност, 

3. Растурати рекламне листиће, објаве и слично на површинама јавне намене, 

4. Користити површине јавне намене за смештај робе, амбалаже и других ствари, осим 

када се то врши по посебним прописима, 

5. Изливати отпадне воде, садржај септичких јама или другу нечистоћу на површчине 

јавне намене или на те површине бацати или на њима држати отпад, земљу 

грађевински материјал и слично, 

6. Стругати или цепати дрва, разбијати угаљ или други материјал на површинама јавне 

намене, 

7. Прати путничка и теретна моторна возила на улицама и другим површинама јавне 

намене,  

8. Истоварати или утоварати возила на местима на којима се налазе улични хидранти, 

шахте или сливници,  

9. Поправљати или сервисирати (промена уља и сл) моторна возила или обављати друге 

занатске радове на површинама јавне намене, 

10. Избацити смеће и отпатке из путничких и теретних возила на површинама јавне 

намене, 

11. Остављати на површинама јавне намене нерегистрована или хаварисана моторна и 

прикључна возила, прикључну опрему, агрегате, као и пољопривредне машине, кућне 

алате и сл. 

12. Пребирати и прикупљати отпатке из смећа које је одложено у пластичне кесе, канте и 

контејнере, 

13. Бацати у канте и контејнере или у пластичне кесе отпад и материје опасне по живот и 

здравље људи, 

14. Оштећење јавних тоалета и њихове опреме, 

15. Прати терасе, просипати и одводити течност путем канала и на други начин на улице и 

тротоаре – површине јавне намене. 

16. Палити смеће у двориштима и судовима за смеће или другим површинама, 

17. Уништавати или оштећивати судове за смеће и канте за отпатке, 

18. Уништавати или оштећивати комуналне објекте (жардињере, заштитне ограде на 

мостовима, јавне сатове, заштитну ограду на путевима, телефонске говорнице, стубове 

за јавну расвету, поштанске сндучиће и слично), 

19. Хранити псе и мачке на површинама јавне намене, 
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20. Заустављати или остављати возила у колском или пешачком пролазу, између зграда, на 

дечијим игралиштима и другим местима намењеним за рекреацију, пешачким стазама, 

на местима где је онемогућен приступ посудама за одлагање смећа, објектима 

ватрогасне и хитне помоћи, здравства, на местима где би се ометала пешачка 

комуникација,, прилаз објектима, као и на местима где би се онемогућило или отежао 

приступ колском улазу, односно излазу из зграде или дворишта и слично. 

VIII НАДЗОР 

 

Члан 38. 

 

Надзор над спровођењем ове одлуке врши одељење за друштвене делатности, општу 

управу, првне и заједничке послове општинске управе. 

 

Члан 39. 

Инспекцијски надзор над применом ове одлуке врши одсек за инспекцијске послове, 

Општинске управе општине Ражањ. 

Послове комуналне милиције обавља одсек надлежан за послове комуналне милиције. 

Комунални милиционер у обављању комунално-милицијских послова, поред законом 

утврђениховлашћења, овлашћен је да: изда прекршајни налог за прекршаје прописане овом 

одлуком иобавести други надлежни орган да предузме мере из своје надлежности. 

 

IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 40. 

За учињени прекршај противно одредбама ове одлуке казниће се у фиксном износу: 

 

5. правно лице са 100.000, 00 динара. 

6. предузетник са 50.000,00 динара 

7. одговорно лице у правном лицу са 10.000,00 динара и  

8. физичко лице са 10.000,00 динара. 
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X ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

Члан 41 

Даном ступања на снагу ове одлуке престају да важе одредбе Одлуке о одржавању 

ћистоће, јавних и зелених површина и комуналних објеката ("Службени лист Општине 

Ражањ" број 6/13, 1/14, 3/15 и 2/17). 

      Члан 42 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 

општине Ражањ". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

 

 

     Број:352-52/21-11  

     У Ражњу, 25.11.2021. године. 

                 Председник, 

Томислав Матић, с.р. 
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На основу чл. 2. став 3. тачка12, чл. 4. став 3. и чл. 13. став 1. Закона о комуналним 

делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11, 104/16 и 95/2018), члана 4. став 1. и чл 39. 

Закона о прекршајима („Службени гласник РС“, број 65/13, 13/16 и 98/16 – одлука УС, 

91/2019 и 91/2019 – др. закон),члана 20. став 1. тачка 2 и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 

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

други закон и 47/2018)и  члана 15. став 1. тачка 2 и члана 40. став 1. тачка 19.Статута општине 

Ражањ („Службени лист општине Ражањ“, број 1/2019), Скупштина општине Ражањ на 

седници одржаној дана 25.11.2021. године, донела је: 

 

 

ОДЛУКА 

О ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1 

Овом одлуком уређују се услови и начин обављања комуналне делатности одржавања 

јавнихзелених површина на територији општине Ражањ, права и обавезе вршиоца комуналне 

делатности икорисника услуга, финансирање, начин обезбеђивања континуитета у обављању 

комуналнеделатности и обавезе у случају планираних и непланираних прекида у пружању 

услуге, надзор идруга питања од значаја за обављање ове комуналне делатности. 

Јавно предузеће, привредно друштво, предузетник или други привредни субјекат 

дужно је да испуњава услове у погледу минималне стручне оспособљености кадрова и 

минималног техничког капацитета потребних за обављање комуналне делатности управљања 

пијацама прописане Уредбом о начину и условима за отпочињање обављања комуналних 

делатности. 

 

Члан 2 

Одржавање јавних зелених површина, у смислу одредаба ове одлуке је: уређење, 

текуће иинвестиционо одржавање, реконструкција и санација зелених, рекреативних 

површина и приобаља. 

Текуће одржавање јавних зелених површина, у смислу одредаба ове одлуке, обухвата: 

1) одржавање елемената зеленила (дрвећа, шибља, живе ограде, травњака, цветних 

партера,жардињера и др.), а нарочито: 

- замену уништеног и дотрајалог биљног материјала новим садницама, 

- подизање травних површина од одговарајућих смеша трава за дате услове, уз редовно 

наводњавање и прихрањивање, 

- формирање ружичњака или цветњака од перена и сезонског цвећа уз смену сезонског цвећа 

иуз обавезно редовно одржавање истих, 

- прихрањивање, заливање и попуњавање предвиђеним биљним материјалом, замена 

оштећеног илиосушеног материјала у жардињерама, 

- вишекратно орезивање живе ограде и пузавица, 
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- нега и замена дрворедних садница, 

- кошење постојећих травњака на јавним зеленим површинама са одвожењем траве, 

- уклањање отпалог грања, лишћа и отпадака, 

- уређење и обнову зеленила после елементарних непогода, 

- одржавање свих јавних зелених површина у складу са прописима о безбедности 

саобраћаја,заштити вода и надземних водова, 

- превентивно деловање на спречавању биљних болести, уништавању биљних штеточина 

иконтинуираном спровођењу заштите зеленила, 

- постављање заштитних ограда од прикладног материјала, односно садња живе ограде на 

местима која треба заштити од уништења, 

- постављање натписа и упозорења за заштиту јавне зелене површине, 

- постављање посебних потпора и корсета за заштиту садног материјала, 

- друге неопходне радње (орезивање, уклањање, односно вађење дрвећа и сл.) ради 

заштитеелемената зеленила, у складу са овом одлуком, са циљем обезбеђивања основних 

функцијаозелењавања (здравствена, санитарно-хигијенска и декоративна), 

2) одржавање елемената уређивања и опремања јавних зелених површина (стаза, путева, 

платоа,клупа, жардињера, фонтана, чесми, и сл.), 

3) предузимање мера за заштиту биља, у складу са прописима којима се уређује област 

заштитебиља, 

4) одржавање јавних зелених површина у складу са прописима о безбедности саобраћаја и 

заштитинадземних водова (по налогу и за рачун налогодавца), 

5) довођење јавних зелених површина у првобитно стање као и њихова заштита, након 

уклањањавозила затечених на јавним зеленим површинама, као и након раскопавања вршених 

у циљуизградње нових, реконструкције постојећих, уклања хаварија и мањих кварова на 

комуналнојинфраструктури, 

6) уклањање и одношење снега и посипање сољу залеђених површина на стазама у парковима 

иоко њих. 

Инвестиционо одржавање и санација јавних зелених површина, у смислу одредаба ове 

одлуке,обухвата пројектовање и изградњу нових, као и реконструкцију, ревитализацију и 

санацију постојећихјавних зелених и рекреационих површина и приобаља у складу са 

планском документацијом. 

 

Члан 3 

Под јавним зеленим површинама у смислу одредаба ове одлуке сматрају се: 

- паркови и парковски комплекси, 

- скверови, 

-зелене површине око школа, установа, предузећа државних органа и других органа од општег 
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интереса, 

- зеленило дуж саобраћајнице (између коловоза и тротоара између коловозних трака, 

травњаци, дрвореди и други засади), 

- зелене површине око уређеног корита реке и других водених површина, 

- јавнезелене површине око стамбених зграда, 

- спомен паркови, 

- спомен гробља, 

- изолационе и заштитне зелене траке и појасеви и пошумљени терени, 

- зелене површине за рекреацију, 

- цветни засади и засади у жардињерама на јавним површинама, 

- приобаље, 

- површине под амброзијом и  

- друге површине које су урбанистичким планом, односно другим одговарајућим планом 

означене као зелене површине. 

 

II  УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ОДРЖАВАЊА 

ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

 

Члан 4 

Делатност одржавања јавних зелених површина на територији општине Ражањ обавља 

Јавно предузеће "Комуналац" Ражањ (у даљем тексту: ЈКП "Комуналац"). 

ЈКП "Комуналац" је дужно да испуњава услове у погледу минималне стручне 

оспособљеностикадрова и минималног техничког капацитета потребних за обављање 

комуналне делатностиодржавања јавних зелених површина прописане Уредбом о начину и 

условима за отпочињањеобављања комуналних делатности. 

Делатност одржавања јавних зелених површина обавља се према Годишњем програму 

одржавањајавних зелених површина (у даљем тексту: Програм) који садржи нарочито јавне 

зелене површинепланиране за уређење и одржавање, површине предвиђене за пројектовање и 

изградњу новихзелених површина, јавне зелене површине предвиђене за реконструкцију и 

санацију, број и врступотребних објеката (клупе и жардињере) за опремање јавних зелених 

површина, врсту, динамику иначин обављања радова по врсти посла, предрачун накнаде за 

извршавање послова из програмапо врстама посла и укупно, и друго. 

Програм из става 3. овог члана доноси ЈКП "Комуналац" до 1. децембра текуће године 

за нареднугодину, уз сагласност Скупштине општине Ражањ (у даљем тексту: Скупштина 

општине). 
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Члан 5 

ЈКП "Комуналац" је дужно да одржава јавне зелене површине у складу са њиховом 

функцијом иусвојеним Програмом. 

 

Члан 6 

Јавне зелене површине могу се користити само у сврхе за које су намењене и према 

условима дефинисаним урбанистичким плановима и овом одлуком.. 

Изузетно, јавне зелене површине могу се привремено користити за спортске вежбе, 

приредбе исличне манифестације по прибављеном одобрењу недлежног органа Општинске 

управе општине Ражањ. 

Одобрењем из става 2. овог члана одређује се: 

1. локација, 

2.  површина,  

3. време коришћења, 

4. посебниуслови уређивања и одржавања у току коришћења и 

5. обавеза довођења те површине упрвобитно стање по престанку коришћења. 

За коришћење јавних зелених површина у сврхе из става 2. овог члана плаћа се накнада 

у складуса актом којим се регулише накнада за коришћење јавних површина за територију 

општине Ражањ. 

 

Члан 7 

Комисија коју образује Општинска управа општине Ражањ (у даљем тексту: општинска 

управа)одлучује о уклањању са јавних зелених површина: 

- здравих стабала, 

- стабала или делова стабала који су оболели, дотрајали, оштећени од елементарних непогода 

или уследсаобраћајног удеса, ако угрожавају живот људи, имовину, нормалан саобраћај или 

околна стабла,осим у случајевима хитних интервенција. 

Комисија из става 1.овог члана има три члана који се именују из реда лица стручних за 

ову област. 

Председник Комисије именује се из реда запослених у Општинској управи. 

Заинтересовани грађани и институције могу се обратити Комисији за уклањање 

стабала, уз писанообразложење за исто. 

 

Члан 8 

ЈКП "Комуналац" је дужно да по налогу Комисије из члана 7. став 1. ове одлуке врши 

уклањањестабала и да иста одлаже на посебно одређеном простору. 

Простор из става 1.овог члана одређује се актом Председника општине на предлог ЈКП 
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"Комуналац". 

Поступак и начин отуђења посечених стабала врши се у складу са актом којим се 

регулишепоступак прибављања, располагања и управљања стварима у јавној својини општине 

Ражањ. 

Члан 9 

ЈКП "Комуналац" је дужно да води евиденцију о стању биљног материјала, објеката и 

уређаја на јавнимзеленим површинама као и о променама које настају на тим површинама. 

 

Члан 10 

Сузбијање и уништавање амброзије на јавним зеленим површинама на територији 

града, обавља ЈКП"Комуналац", у складу са прописима који уређују ову област и овом 

одлуком. 

Члан 11 

У поступку издавања одобрења за извођење радова на јавној зеленој површини 

инвеститор једужан да прибави мишљење надлежног органа општинскеуправе, о мерама које 

се морају предузимати у циљу заштите јавне зеленеповршине при извођењу тих радова. 

 

Члан 12 

Инсталације телефонске, електричне, водоводне и друге мреже на јавној зеленој 

површини и наземљишту које је предвиђено за уређење јавне зелене површине, по правилу, 

полажу сеподземно. 

Изнад инсталације из става 1. овог члана на јавним зеленим површинама не сме се 

садити дрвеће. 

Изузетно, у парковима и на пошумљеним теренима могу се постављати ваздушни 

водови подусловом да не ометају правилан развој вегетације, не нарушавају естетски изглед 

зеленила и неометају нормално коришћење ових јавних зелених површина. 

 

Члан 13 

Радови који подразумевају заузеће јавних зелених површина грађевинским 

материјалом, као иизвођење грађевинских радова који изискују раскопавање којим се 

оштећује њихова површинамогу се изводити само на основу претходно издатог одобрења 

надлежног органа општинске управе. 

За коришћење јавне зелене површине у сврхе из става 1. овог члана плаћа се накнада у 

складуса актом којим се регулише накнада за коришћење јавних површина за територију 

општине Ражањ. 

Накнаду из става 2. овог члана плаћа инвеститор радова на чији захтев је одобрено 

заузеће,односно раскопавање јавне зелене површине. 
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Инвеститор је дужан да оштећене површине из става 1. овог члана доведе у првобитно 

стање уроку из датог одобрења. 

Уколико инвеститор у остављеном року из датог одобрења оштећену јавну зелену 

површину недоведе у првобитно стање или то не учини у целости или квалитетно, тада ће се у 

накнадном року, којине може бити дужи од 15 дана, то учинити Општинска управа општине 

Ражањ, преко трећих лица, а о трошку инвеститора. 

 

Члан 14 

Озелењавање површина око новоизграђених објеката врши се уз стручни надзор 

овлашћеног предузећа који се стара о уређењу грађевинског земљишта. 

Послове из става 1. овог члана врши овлашћено предузеће, ако и лица која имају право 

коришћења и инвеститор. 

Зелене површине у својини грађана уређују и одржавају њихови власници , односно 

корисници. 

Члан 15 

ЈКП „Комуналац“ дужно је да да се стара да не дође до пропадања и уништавања 

јавних зелених површина, као и да на тим површинама обезбеди довољан број корпи за ситан 

отпад и довољан број клупа за одмор. 

 

 

III ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈКП "КОМУНАЛАЦ" И КОРИСНИКА ЈАВНЕ 

ЗЕЛЕНЕ ПОВРШИНЕ 

 

Члан 16 

ЈКП "Комуналац" је дужно да обезбеди: 

1) трајно и несметано обављање делатности одржавања јавних зелених површина под 

условима и наначин уређен законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона; 

2) прописани или уговорени обим и квалитет одржавања јавних зелених површина, који 

подразумеватачност у погледу рокова, сигурност корисника у складу са позитивним 

прописима; 

3) предузимање мера одржавања, развоја и заштите комуналних објеката, постројења и 

опреме,који служе за обављање делатности одржавања јавних зелених површина, 

4) развој и унапређење квалитета одржавања јавних зелених површина, као и унапређење 

организације и ефикасности рада. 
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Члан 17 

Корисник јавне зелене површине дужан је да: 

1. јавне зелене површине користи у складу са њиховом наменом, односно са овом одлуком, 

2. не омета друге кориснике и не угрожава животну средину. 

 

Члан 18 

ЈКП "Комуналац" је дужно да једном годишње спроведе поступак изјашњавања 

корисника о квалитетуобављања делатности из члана 2. ове одлуке, у трајању најмање 15 

дана. 

Позив за изјашњавање из става 1. овог члана објављује се на званичној интернет 

страници општине Ражањ иЈКП "Комуналац", а доставља се средствима јавног информисања 

ради саопштења. 

ЈКП "Комуналац" је дужно да у року од 15 дана од дана завршетка изјашњавања из 

става 1. Овогчлана достави општинској управи извештај о резултатима изјашњавања 

корисника о квалитетуодржавања јавних зелених површина. 

Уколико су резултати изјашњавања корисника такви да већина корисника није 

задовољнаодржавањем јавних зелених површина, општинска управа преиспитује рад ЈКП 

"Комуналац“, сачињаваанализу са предлогом мера за отклањање недостатака наведених у 

изјашњавању корисника идоставља је Општинском већу општине Ражањ (у даљем тексту: 

Општинско веће). 

Општинском веће, након разматрања анализе и предложених мера из става 4. овог 

члана, доноси акткојим налаже ЈКП "Комуналац" да отклони недостатке који су наведени у 

изјашњавању корисника, уроку који не може бити дужи од 90 дана. 

Уколико вршилац комуналне делатности не поступи у складу са ставом 6. овог члана у 

погледу отклањања недостатака квалитета пружене комуналне услуге, јединица локалне 

самоуправе може раскинути закључен уговор о поверавању и поверити обављање комуналне 

делатности другом вршиоцу комуналне делатности који испуњава услове прописане Уредбом 

о начину и условима за отпочињањеобављања комуналних делатности. 

ЈКП "Комуналац" је дужно да обезбеди корисницима законом прописане услове који 

омогућавајубрз и ефикасан контакт у вези квалитета и коришћења ове комуналне делатности. 

Корисници могу континуирано току године достављати питања, примедбе и предлоге 

преко интернестранице ЈКП "Комуналац", а исто је дужно да на достављена питања, примедбе 

и предлоге одговори уроку од 2 дана. 
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IV  ФИНАНСИРАЊЕ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ ОДРЖАВАЊА 

ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

 

Члан 19 

Средства за обављање и развој делатности одржавања јавних зелених површина 

обезбеђују се из: 

- прихода буџета Општине, 

- наменских средстава других нивоа власти, и 

- других извора, у складу са Законом. 

 

V  НАЧИН ОБЕЗБЕЂИВАЊА КОНТИНУИТЕТА У ОБАВЉАЊУ 

ДЕЛАТНОСТИ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И 

ОБАВЕЗЕ ЈКП "КОМУНАЛАЦ" У СЛУЧАЈУ ПЛАНИРАНИХ И 

НЕПЛАНИРАНИХ ПРЕКИДА У ПРУЖАЊУ УСЛУГЕ 

 

Члан20 

ЈКП "Комуналац" је дужно да свој рад и пословање организује тако да кроз реализацију 

Програма изчлана 4. ове одлуке, обезбеди одговарајући обим, врсту и квалитет одржавања 

јавних зеленихповршина. 

 

Члан 21 

ЈКП "Комуналац" је дужно је да у средствима јавног информисања или на други 

погодан начинобавести кориснике о планираним или очекиваним сметњама и прекидима, који 

ће настати или могунастати у обављању делатности одржавања јавних зелених површина, 

најкасније 24 сата преочекиваног прекида у обављању делатности. 

 

Члан 22 

У случају наступања непланираних или неочекиваних поремећаја или прекида у 

обављању делатностиодржавања јавних зелених површина, ЈКП "Комуналац" је дужно да 

одмах о томе обавести Општинскууправу и да истовремено предузме мере за отклањање 

узрока поремећаја. 

Члан 23 

По утврђивању поремећаја или прекида у обављању делатности одржавања јавних 

зелених површина,општинска управа је дужна да: 

1. одреди ред првенства и начин обављања делатности одржавања јавних зелених 

површина, онимкорисницима код којих би услед прекида настала опасност по живот и 
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рад грађана или рад правних ифизичких лица, или би настала значајна, односно 

ненадокнадива штета 

2. нареди мере за заштиту комуналних и других објеката и уређаја и имовине, вршиоца 

комуналне делатности која служи за обављање комуналне делатности одржавања 

јавних зелених површина; 

3. предузме мере за отклањање последица и друге потребне мере и 

4. утврди разлоге и евентуалну одговорност за поремећај, односно прекид у обављању 

делатностиодржавања јавних зелених површина, као и одговорност за учињену штету.  

 

Члан 24 

У случају поремећаја или прекида у обављању делатности одржавања јавних зелених 

површина, као иу случају штрајка запослених у ЈКП "Комуналац", вршилац комуналне 

делатности је обавезан да обезбеди минимум процеса рада.Општинско веће предузима 

оперативне и друге мерекојима ће се обезбедити услови за несметан рад и пословање ЈКП 

"Комуналац" и обављање делатностиодржавања јавних зелених површина у складу са законом 

и овом одлуком. 

 

VI  МЕРЕ ЗАБРАНЕ 

 

Члан 25 

У циљу заштите јавних зелених површина забрањено је: 

1. кретање ван стаза, седење и лежање на травњацима, играње лопте у парковима, 

2. стајање и лежање на клупама и столовима, 

3. премештање клупа, столова, корпи за отпатке и дечијих реквизита са места на којима су 

постављени, 

4. кретање, паркирање и заустављање возила ван одређених места, осим возила ЈКП 

"Комуналац",сервисирање возила и прање возила на травњацима или коришћење воде са 

јавних чесми осим за пиће, 

5. брање цвећа, траве, лишћа, плодова и семена и кошење траве, 

6. кресање, ломљење и сеча шибља, грана и дрвећа, као и свако друго оштећење и 

уништењезеленила, 

7. везивање жица или канапа за сушење веша, 

8. везивање арматура ради истезања, вађење пањева, 

9. истовар материјала, робе, амбалаже, отпадака и слично на травњацима, травнатим теренима 

истазама као и њихов смештај поред стабала, 

10. постављање рекламних паноа и лепљење плаката на стаблима, оградама и другим 

објектима, 
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11. урезивање имена и знакова на стаблима, клупама зидовима и осталим објектима, обарање 

иломљење клупа и столица, уклањање и оштећење табли са натписима, оштећивања ограда, 

путева,стаза, мостова, инсталација, реквизита павиљона и осталих сличних објеката, 

оштећење, уништење ипомерање граничних белега и закивање ексера и клинова у стабла, 

паљење ватре, 

12. улажење у забрањене делове јавних зелених површина, 

13. пуштање животиња осим на површинама одређеним за те намене, 

14. хватање и убијање птица и дивљачи, уништавање гнезда и хранилишта, 

15. играње одраслих на дечијим игралиштима и употребљавање дечијих реквизита противно 

њиховојнамени, 

16. пењање на дрвеће, инсталације, ограде, павиљоне споменике и друге објекте, 

17. ископавање земље, шљунка и песка, вађење камена и бусења, 

18. скупљање и одношење траве, лишћа, грања и слично, 

19. постављање објеката изузев објеката чије је постављање регулисано другим прописима, 

20. на други начин користити јавну зелену површину супротно њеној намени. 

 

VII  НАДЗОР 

 

Члан 26 

Инспекцијски надзор над применом ове одлуке, врши Одсек за инспекцијске послове. 

Послове комуналне милиције обавља одсек надлежан за послове комуналнемилиције.  

Комунални милиционер у обављању комунално-милицијских послова, поред законом 

утврђениховлашћења, овлашћен је да: изда прекршајни налог за прекршаје прописане овом 

одлуком иобавести други надлежни орган да предузме мере из своје надлежности. 

 

VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 27 

За учињени прекршај противно одредбама ове одлуке казниће се у фиксном износу: 

 

9. правно лице са 100.000, 00 динара. 

10. предузетник са 50.000,00 динара 

11. одговорно лице у правном лицу са 10.000,00 динара и  

12. физичко лице са 10.000,00 динара. 
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IX ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА 

 

Члан 28 

Даном ступања на снагу ове одлуке престају да важе одредбе Одлуке о одржавању 

ћистоће, јавних и зелених површина и комуналних објеката ("Службени лист Општине 

Ражањ" број6/13,1/14, 3/15 и 2/17). 

Члан 29 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 

општине Ражањ". 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

 

 

 

     Број: 352-53/21-11  

     У Ражњу, 25.11.2021. године. 

                 Председник, 

Томислав Матић,с.р. 
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На оснoву члана 4. 5. и  6. Закона путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/2018 и 

95/2018 – др. закон), члана  2. став 1.  став 3. Тачка  10. Закона о комуналним делатностима 

(„Сл. Гласник РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018),члана 32. Став 1. Тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. Гласник РС, „ бр. 129/07, 83/14 и др. закон, 101/2016 и др. Закон и 

47/2018) и члана 40. став 1. тачка 19. Статута општине Ражањ „Службени лист општине 

Ражањ“, број 1/2019) 

Скупштина општине Ражањ, на седници одржаној дана 25.11.2021.године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ, УПРАВЉАЊУ,  ОДРЖАВАЊУ  И ЗАШТИТИ 

ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И  УЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

 

 ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђују се  категоризација општинских путева и улица на територији 

општине Ражањ, одређују се делови општинских путева који пролазе кроз насељена места, 

прописује се начин обављања послова на одржавању, заштити и управљању општинским 

путевима и улицама у насељима, одређује се накнада која се плаћа за употребу и коришћење 

општинских путева, прописује се надзор као и казнене одредбе. 

 

Члан 2. 

Мрежу путева на територији општине Ражањ чине: Јавни путеви и некатегорисани путеви. 

Према значају саобраћајног повезивања  јавни путеви на територији општине Ражањ се деле 

на: 

1/ Општинске путеве (јавни путеви који саобраћајно повезују  територију општине као и   

територију општине са мрежом државних путева); 

2/ Улице (јавни пут у насељу који саобраћајно повезује  делове насеља); 

Коловозне конструкције улица које су истовремено делови државних или општинских путева 

који пролазе кроз насеља и саобраћајна сигнализација, осим светлосне, сматрају се деловима 

тих путева. 

Путеви и улице у насељима спадају у јавне путеве и на њих се односе све одредбе Закона о 

путевима у погледу одржавања, заштите, изградње и реконструкције. 

 

Члан 3. 

Некатегорисани пут је пут који је надлежни орган прогласионекатегорисаним путем и  који је 

као такав уписан у јавне евиденције о непокретностима и правима на њима.  

Изградња, реконструкција, одржавање, заштита, коришћење, развој и управљање 

некатегорисаним путевима биће регулисани посебном Одлуком Скупштине општине Ражањ. 

 

 УТВРЂИВАЊЕ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И ДЕЛОВА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА КОЈИ 

ПРОЛАЗЕ КРОЗ НАСЕЉЕНА МЕСТА: 

Члан 4. 

На територији општине Ражањ утврђују се следећи Општински путеви (ОП): 

• Општински пут број 139 - 1. (ОП 139-1) од Државног пута другог Б реда број 420 (ДП II 

Б реда број 420)- место звано „Ковиловица“  преко села  Смиловца до центра Скорице у 

дужини од 6,9 км. 

• Општински пут број 139 - 2 (ОП 139-2) од ОП139-1раскрсница до центра села Смиловца 

у дужини од 0,7 км. 



 

Службени лист општине Ражањ         Број 12         26.11.2021.г. 
 

 

844  

• Општински пут број 139 - 3 (ОП 139-3) од ДП другог Б реда број 420 преко села 

Претрковца до ОП -1 у дужини од 2 км. 

• Општински пут број 139 - 4 (ОП 139-4) од ДП II Б реда број 420 раскрсница у Подгорцу 

до Пардика у дужини од 3,5 км. 

• Општински пут број 139 - 5 (ОП 139-5) од ДП II Б реда број420-раскрсница путева преко 

Новог Брачина до центра Старог Брачина у дужини од 3,6 км. 

• Општински пут број 139 - 6 (ОП 139-6) од ОП 139 - 5 -  центра Новог Брачина западно 

преко Новог Брачина  до Старог Брачина у дужини од 3,5 км. 

• Општински пут број 139 - 7 (ОП 139-7) од Ражња, улицом Страхиње Симоновића до села 

Варош у дужини од 1,5 км. 

• Општински пут број 139 - 8 (ОП 139-8) од ОП број 139-9  (раскрсница) до Чубуре у 

дужини од 1 км. 

• Општински пут број 139 - 9 (ОП 139-9) од  ДП другог А реда број  158 (раскрсница)  до 

центра Послона (јавна чесма) у дужини од 5 км. 

• Општински пут број 139 - 10 (ОП 139-10) од центра села Послона  (јавна чесма) до 

Општинског пута број 139 -17 у дужини од 1,5 км. 

• Општински пут број 139 - 11 (ОП 139-11) од Ражња преко насеља Липовац – Рујишта – 

Црни Као (Центар села) у дужини од 10 км; 

. Општински пут број 139 - 12 (ОП 139-12) од Општинског пута број 139 -11(од раскрснице 

– скретања према Црном Калу)  до центра села Рујишта у дужини од 0,4 км; 

• Општински пут број 139 - 13 (ОП 139-13) од Ражња преко села Маћије до села Браљине 

у дужини од 9,9 км. 

• Општински пут број 139 - 14 (ОП 139-14) од центра  Браљине до Церова у дужини од 4,1 

км; 

• Општински пут број 139 - 15 (ОП 139-15) од Општинског пута  број 139-13 до Мађера у 

дужини од 1,5 км; 

• Општински пут број 139-16 (ОП 139-16) од ДП број 158 до центра насеља Шетка у 

дужини од од 2,3 км; 

•  Општински пут број 139-17 (ОП 139-17) од Државног пута другог А реда број 158 преко 

дела насеља Прасковче  до ДП другог А реда број 215 у дужини од 2,3 км.     

• Општински пут број 139-18 (ОП139-18) Од државног пута другог А реда број 215 преко 

места званог „Манастирско“ до центра Малетине у дужини 4,оо км. 
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• Општински пут број 139-19 (ОП139-19)  од     Државног пута другог А реда број 158 

(излаз из Ражња)  до Општинског пута број 139- 4(место звано „Јерски луг“)  у дужини од 

6,оо км. 

• Општински пут број 139-20 (ОП139-20) од центра села Црни Као (Општински пут број 

139-11) до границе општине Ражањ са КО Мозгово (општина Алексинац) у дужини од 2,5 

км; 

• Општински пут број 139- 21 (ОП139-21)  од Општинског пута број 139-13 (раскрсница у 

селу Маћији) до границе КО Лучина (општина Ћићевац) у дужини од 1,5 км; 

• Општински пут број 139 - 22 ОП 139-22) од Центра Скорице   преко дела села до границе 

КО Плана (општина Параћин) у дужини од 3,00 км. 

• Општински пут број 139 - 23 (ОП 139-23) од насеља Церова до улаза у насеље Малетина 

(Општински пут број 139-18) у укупној дужини 2,96 км;   

• Општински пут број 139 – 24 (ОП 139-24) од насеља Шетке, југоисточно  до Општинског 

пута број 139-19 у дужини од 2,1 км. 

• Општински пут број 139-25 (ОП 139-25) од Општинског пута број 139-6 (крај улице 

Цара Лазара) североисточно до границе КО Бусиловац (општина Параћин) у дужини од 1,2 

км. 

• Општински пут број 139-26 (ОП 139-26) од Општинског пута број 139-5 (раскрсница 

путева у Старом Брачину), североисточно  до раскрснице са  Општинским  путем  број 

139-25 у дужини од 1,5 км. 

 УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПУТЕВИМА 

 

Члан  5. 

 

Управљање јавним путевима је делатност од општег интереса. 

 

Управљањем јавним путевима обухвата:  

 Планирање, пројектовање, изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту јавног 

пута; 

 Вршење инвеститорске функције на пројектовању, изградњи, одржавању и 

реконструкцији јавног пута; 

 Организовање и обављање стручних послова напројектовању, изградњи, 

реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута; 

 Уступање радова на пројектовању, изградњи, одржавању, реконструкцији и стручном 

надзору јавно пута; 

 Организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и 

заштитом јавног пута; 

 Организовање наплате и контролу наплате накнаде за употребу јавног пута, вршење 

јавних овлашћења; 

 Праћење стања путне мреже; 
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 Заштиту јавног пута; 

 Означавање јавнг пута и вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-

техничким подацима  за те путеве; 

 Управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на јавном путу.  

 

Члан 6. 

Послове управљања, заштите и развој општинских путева, улица и некатегорисаних путева на 

територији општине (удаљем тексту: јавни путеви) обавља Јавно предузеће„Путеви 

Ражањ“.Јавно предузеће „Путеви Ражањ“ има статус управљача пута у складу са Законом. 

Одржавање општинских путева и улица Скупштина општине Ражањ поверава ЈП „Путеви 

Ражањ“ које је основала за обављање ових послова. 

 

ЈП „Путеви Ражањ“ је дужно да испуњава услове у погледу минималне стручне спреме 

оспособљености кадрова и минималног техничког капацитета потребних за обављање 

комуналне делатности одржавања улица и путева прописане Уредбом о начину и условима за 

отпочињање обављање комуналних делатности. 

Јавно предузеће “Путеви Ражањ“  доноси средњорочни план изградње и реконструкције, 

одржавања и заштите путева и годишњи програм радова на изградњи, одржавању, заштити, 

изградњи и реконструкцији општинских путева, на које сагласност даје Скупштина општине. 

 

Члан 7. 

Општински путеви и улице се користе за саобраћај моторних и запрежних возила и запешачки 

саобраћај у складу са условима пута. 

Јавни пут (општински пут)обухвата: 

 труп пута, који чине доњи строј пута (насипи, усеци, засеци, објекти, постројења и 

уређаји за одводњавање пута и заштиту пута од површинских и подземних вода и сл.) 

и горњи строј пута (коловозна конструкција, ивичне траке, ивичњаци, риголе, банкине, 

берме, разделне траке и сл. ); 

 путне објекте; 

 саобраћајне прикључке; 

 путно земљиште; 

 тротоаре, пешачке и бициклистичке стазе у путном земљишту; 

 ваздушни простор изнад коловоза; 

 функционалне садржаје пута; 

 саобраћајну сигнализацију и опрему; 

 интилигентне транспортне системе (ИТС); 

 опрему за заштиту пута, саобраћаја и околине. 

Ширина земљишног појаса са обе стране пута износи најмање 1 м, рачунајући од линије 

коју чине крајње тачке попречних профила пута као и ваздушни простор изнад коловоза у 

висини од 7 м, мерено од највише коте коловоза.  

 

 

 

 

 ВРШЕЊЕ ЈАВНИХ ОВЛАШЋЕЊА 
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Члан 8. 

Јавно предузеће “Путеви Ражањ“, као управљачу пута, поверава се вршење јавних овлашћења 

која се односе на: 

1) издавање услова за израду техничке документације за изградњу и реконструкцију 

саобраћајног прикључка на јавни пут и доношење решења инвеститору о испуњености 

издатих услова; 

2) издавање услова за израду техничке документације, односно за постављање линијсог 

инфраструктурног објекта на јавном путу и заштитном појасу јавног пута (железничка 

инфраструктура, електроенергетски вод, нафтовод, гасовод, објекат висинксог превоза, 

линијска инфраструктура електронских комуникација, водоводна и канализациона 

инфраструктура и др.) и доношење решења инвеститору о испуњености услова; 

3) издавање сагласности за одржавање спортске или друге приредбе на јавном путу; 

4) издавање дозволе за обављање ванредног превоза на јавном путу; 

5) издавање дозволе за прекомерно коришћење јавног пута; 

6) издавање одобрења за постављање рекламних табли и паноа; 

7) издавање одобрења за постављање уређаја за обавештавње или оглашавање на јавном 

путу; 

8) издавање сагласности за преусмеравање саобраћаја на јавни пут у случају обављања 

радова на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута. 

 

Акти из става 1.овог члана морају да садрже саобраћајно-техничке услове. 

 

Јавно предузеће је дужно да одлучи по захтеву за : 

1) издавање услова за израду техничке документације из става 1 тачка 1 и 2 овог члана у 

року прописаном законом којим се уређује планирање и изградњу; 

2) издавање сагласности, дозволе из става 1 тачка 3, 4 и 8 у року од осам радних дана од 

дана подношења захтева; 

3) издавање дозволе, односно из става 1 тачка 5,6 и 7 овог члана, у року од 30 дана од 

дана подношења захтева.  

 

Против решења из става3.овог члана, може се изјавити жалба Општинском  већу,  у року од 15 

(петнаест)дана од дана достављања решења. 

Јавно предузеће је дужно да о решењима донетим у вршењу јавних овлашћења води 

евиденцију у складу са Законом. 

 

Члан . 9. 

Јавно предузеће „Путеви Ражањ“као управљачјавног пута, одговара за штету која настане 

корисницима јавног пута због пропуштања благовременог обављања појединих радова на 

редовном одржавању јавног пута прописаних законом, односно због извођења тих радова 

супротно прописаним техничким условима и начину њиховог извођења. 

 

 

 

 

ФИНАНСИРАЊЕ ЈАВНИХ ПУТЕВА 
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Члан 10. 

Финансирање изградње,  реконструкције,  одржавање и заштита јавних путева обезбеђује  

се у складу са Законом и овом Одлуком. 

 

Члан 11. 

За употребу јавног пута плаћа се накнада, и то: 

1)накнада за ванредни превоз; 

2) накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређaја засликовно или звучно 

обавештавање или оглашавање на јавном путу, односно на другом земљишту које користи ЈП 

„Путеви Ражањ“ као управљач пута, у складу са прописима; 

3)накнада за прекомерно коришћење јавног пута, његовог дела или путног објекта; 

4)накнада за коришћење другог земљиштакојекористи ЈП „Путеви Ражањ“каоуправљач пута; 

5)накнадазапостављањеводовода,канализације,електричних, телефонских,  телеграфских 

водова и сл. на јавном путу; 

6) годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ са 

јавног пута. 

Члан 12. 

Висину и начин плаћања накнаде из члана 11. ове Одлуке утврђује ЈП „ Путеви Ражањ“у 

Годишњем програму пословања уз сагласност Скупштине општине. 

 

Члан 13. 

Средства од наплаћене накнаде из члана 11.ове Одлуке за употребу јавног пута, представљају 

приход Јавног предузећа „Путеви Ражањ“. 

 

Члан 14. 

Средства од наплаћених накнада из члана 11.ове Одлуке користе се за планирање, 

пројектовањe, изградњу, реконструкцију, одржавањ и заштиту јавних путева, као и за 

трошкове коришћења и отплату кредита за наведене намене. 

 

Члан 15. 

Ослобађање од плаћања накнаде из члана 11.ове Одлуке врши се у складу са Законом о   

путевима 

 

 

ЗАШТИТА ЈАВНИХ ПУТЕВА 

Члан 16. 

Ради спречавања угрожавања стабилности јавног пута и обезбеђивања услова за несметано 

одвијање саобраћаја и режим саобраћаја на јавном путу, носилац права службености на јавном 

путу, као и других права у складу са законом, може да изводи радове на јавном путу (грађење, 

односно постављање водовода, канализације, топловода, железничке пруге и других сличних 

објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл.), само 

ако је за извођење тих радова прибавио сагласност Управљача пута. 

Инвеститор може да отпочне са раскопавањем само по добијању сагласностиза извођење 

радова.  

Сагласност из претходног става, садржи: податке оинвеститору, разлог 

раскопавања, место, начин и време раскопавања,одређује се почетак и завршетак  

радова,мере које је инвеститор дужан да предузме ради отклањања непосредне опасности за 

живот и здравље људи,за суседне објекте и безбедност саобраћаја,као и рок и начин враћања 

раскопаног јавног пута и друге јавне површине у првобитно стање. 
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Члан 17. 

У заштитном појасу поред јавног пута ван насеља, забрањена је изградња грађевинских или 

других објеката, као и постављање постројења, уређаја и инсталација, осим изградње 

саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута, као и постројења, уређаја и 

инсталацијакоји служе потребама јавног пута и саобраћаја на јавном путу. 

 

Ширина заштитног појаса у коме се не дозвољава изградња објеката износи 5 метара за 

општинске и 2 метра за некатегорисане путеве рачунајући од спољне ивице земљишног 

појаса. 

У заштитном појасу из става 1.овог члана може да се гради, односно, поставља водовод, 

канализација, топловод, железничка пруга и други сличан објекат, као и телекомуникациони и 

електро водови, инсталације постројења и сл. по претходно прибављеној сагласности из члана 

8. став 1. тачка 2.  ове Одлуке. 

 

Јавно предузеће „Путеви Ражањ“је дужно да обезбеди контролу извођења радова из става 

2.овог члана. 

 

Члан 18.. 

Ограде, дрвеће и засади поред јавног пута подижу се тако да не ометају прегледност пута, не 

угрожавају безбедност саобраћаја и не ометају или спречавају радове на одржавању јавног 

пута. 

 

Власници – корисници земљишта, дворишта, пословних објеката и других парцела које се 

граничи са општинским путевима и улицама дужни су да укланјају гране дрвећа и друго 

растиње које се из истих надвија над земљишни појас пута, као и да исти одржавају.  

 

Члан 19. 

На раскрсници јавног путаса другим путем и укрштања са железничком пругом у истом 

нивоу, морају се обезбедити зоне потребне прегледности у складу са прописима 

 

У зонама потребне прегледности забрањено је подизати засаде, ограде и дрвеће, остављати 

предмете и материјале, постављати постројења и уређаје и градити објекте, односно вршити 

друге радње које ометају прегледност јавног пута. 

 

Власник, односно, непосредни држалац земљишта, које се налази у зони потребне 

прегледности, дужан је да, на захтев ЈП „Путеви Ражањ“, уклони засаде, ограде, дрвеће, 

предмете, материјале, постројења, уређаје и објекте из става 2. овог члана, у циљу обезбеђења 

прегледности јавног пута. 

Члан 20. 

Правно лице које управља објектом, постројењем, уређајем, инсталацијоми водовима 

уграђеним у јавни путдужно је да одржава тај објекат, постројење, уређај, инсталацију и вод, 

на начин којим се не оштећује, односно не угрожава безбедност саобраћаја или не омета 

одржавање јавног пута. 

 

У случају оштећења, односно, квара објеката, постројења, уређаја, инсталација или водова из 

става 1.овог члана, лице које управља тим објектима дужно је да без одлагања приступи 

отклањању оштећења, односно квара и истовремено о предузетим радовима без одлагања 

обавести ЈП „Путеви Ражањ“складу са овом Одлуком. 
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Лице из става 1.овог члана, отклањању оштећења, односно квара, којим се не оштећује јавни 

пут или не угрожава безбедност саобраћаја, приступа по претходно прибављеној сагласности 

ЈП „Путеви Ражањ“. 

 

Лице из става 1 овог члана је дужно да у року од осам дана пре почетка радова обавести 

управљача јавног пута о радовима на одржавању објекта којим управља.  

 

Лице из става 1.овог члана, дужно је да у року од 3 дана по завршетку радова врати јавни пут 

у првобитно стање према условима ЈП  „Путеви Ражањ“. 

 

Трошкове извођења радова из става 2.и 3.Овог члана, као и трошкове извођења радова на 

враћању јавног пута у првобитно стање сносилице из става 1.овог члана. 

 

Члан 21. 

Забрањено је остављање грађевинског и другог материјала поред јавног пута ако се тиме 

умањује прегледност. 

Члан 22. 

Прикључак прилазног пута на јавни пут може се градити уз сагласност ЈП „ Путеви 

Ражањ“.Земљани пут који се прикључује на јавни пут мора се изградити са тврдом подлогом 

или са истим коловозним застором, као и јавни пут са којим се укршта, односно на који се 

прикључује у ширини најмање 5 метара и дужине 10 метара од ивице коловоза јавног – 

општинског пута. 

Члан 23. 

Сусед јавног пута дужан је да омогући слободно отицање воде и одлагање снега са јавног пута 

на његово земљиште, уз накнаду проузроковане штете. 

 

Сусед јавног пута дужан је да омогући прилаз јавном путу или путном објекту ради извођења 

радова на одржавању јавног пута или путног објекта, уз накнаду проузроковане штете. 

 

Јавно предузеће„Путеви Ражањ“ је дужно да закључи уговор са суседом јавног пута да на 

суседовом земљишту изгради одводне канале и друге уређаје за одвођење водеод трупа пута, 

каои да постави привремене или сталне уређаје и регулације, односно подигне засаде за 

заштиту јавног пута и саобраћаја на њему од снежних наноса, сметова, буке, заслепљујућих 

ефеката и других штетних утицаја, ако се исти не могу изградити, поставити, односно подићи 

на јавном путу. 

 

Одредбе става 1.до 3.овог члана сходно се примењују и на власнике, односно непосредне 

држаоце земљишта, у случају када се њихово земљиште користи у исте сврхе. 

 

Члан 24. 

Ради заштите јавног пута од спирања и одроњавања, ЈП „Путеви Ражањ“  је дужно, ако 

природа земљишта допушта, да косине усека, засека и насипа, као и земљишни појас озелени 

травом, украсним шибљем и другим растињем, тако да се не омета прегледност на јавном 

путу. 

 

Засади из става 1.овог члана морају се уредно одржавати и обнављати. 

 

 

Члан 25. 
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Рекламне табле, рекламни панои, уређаји за сликовно или звучно обавештавање или 

оглашавање (у даљем тексту: натписи), могу се постављати на општинском путу и поред тог 

пута, ван насељеног места, на удаљености од 5 метара, мерено са спољнестране од ивице 

коловоза. 

 

Постављање натписа врши се на основу решења о одобрењу из члана 8.став 1.тачка 7. ове 

Одлуке. Тип, изглед, величина, потребна документација, рок на који се постављање натписа 

одобрава, као и ближи услови за постављање, утврђују се у складу са посебном одлуком којом 

се уређује постављање мањих монтажних и других објеката.  

 

Јавно предузеће „Путеви Ражањ“ је дужно да о издатим одобрењима обавештава надлежног 

инспектора.Натписе је дужно да одржава лице које је тражило њихово постављање. 

 

По истеку рока важења одобрења за постављање натписа, лице које је поставило натпис је 

дужно да га уклони и врати заузету површину у првобитно стање у складу са овом Одлуком. 

 

Члан 26. 

На јавном путу забрањено је нарочито: 

 

1)трајно заузимање пута, а привремено заузеће пута је могуће, уз претходно прибављену 

сагласност управљача пута; 

2)извођење радова на путу који нису у вези са изградњом,реконструкцијом, одржавањем и 

заштитом пута, без сагласности управљача пута; 

3)извођење радова носилаца права службености и других праваустановљених на путу, којима 

се оштећује пут или угрожава несметано и безбедно одвијање саобраћаја; 

4)испуштање вода, отпадних вода и других течности на пут; 

5)спречавање отицања вода са пута, а посебно из путног јарка и из пропуста кроз труп пута и 

спречавање даљег отицања вода ка њиховим реципијентима; 

6)просипање, остављање или бацање материјала, предмета и смећа на пут; 

7)замашћивање пута мазивима или другим сличним материјама; 

8)постављање и коришћење светла или других светлосних уређаја на путу и поред пута, 

којима се омета одвијање саобраћаја на путу; 

9)орање и извођење других пољопривредних радова на банкинама, косинама иземљишном 

појасу; 

10) вучење предмета, материјала, оруђа и других врста терета по путу (греде, балвани, гране, 

камени блокови, плугови дрљаче и сл.); 

11)спуштање низ косине засека, усека и насипа пута, дрвене грађе, дрва заогрев, камења и 

другог материјала; 

12) паљење траве и другог растиња на путу, као и отпадних предмета и материјала; 

13) паљење траве и другог растиња на земљишту суседа пута, уколико се тиме угрожава 

безбедност одвијања саобраћаја и умањује захтевана прегледност на путу; 

14)кочење запрежних возила спречавањем окретања точкова; 

15) нерегулисано вођење бујичних водотокова који могу да оштете пут; 

16) наношење блата са прилазног пута на пут; 

17) пуштање стоке на пут без надзора, напасање и напајање стоке поред пута; 

18) окретање запреге, трактора, плуга, и других пољопривредних машина и оруђа на путу; 

19)  укључивање возила на пут и искључивање са пута ван прикључка  или укрштаја  

20) заустављање или остављање возила којим се омета коришћење пута; 

21) свако чињење којим се оштећује или би се могао оштетити пут, умањити захтевана 
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прегледност, омета одвијање саобраћаја, односно угрожава безбедно одвијање саобраћаја на 

путу. 

Члан 27. 

На јавном путу и његовом заштитном појасу није дозвољено подизати споменике,постављати 

крајпуташе и друге спомен-знакове, продавати производе, односно предузимати друге радње 

којима се угрожава безбедност саобраћаја. 

 

Јавно предузеће „Путеви Ражањ“ је дужно да у обављању послова заштите јавног пута, 

свакодневно спроводи активности на утврђивању заузећа јавног пута, бесправног извођења 

радова на јавном путу и у заштитном појасу и свих других чињења којима се битно оштећује, 

или би се могаооштетити јавнипут или ометати одвијање саобраћај на јавном путу.  

У случајевима из става 1. овог члана, Управљач пута  је дужан да, без одлагања, поднесе 

писмени захтев који се заснива на тачном, потпуном и одређеном чињеничном стању 

надлежном инспектору, ради предузимања инспекцијских мера, уз који је дужна да достави 

ситуациони план издат од надлежног органа, односно овлашћеног лица, у случајевима када је 

тај план подесно доказно средство за утврђивање чињеничног стања. 

 

Члан 28. 

Превоз возилом, односно скупом возила која сама или са теретом прекорачују прописима 

дозвољено осовинско оптерећење, највећу дозвољену укупну масу, ширину, дужину или 

висину, сматра се ванредним превозом у смислу закона и ове Одлуке. 

 

Највећа  дозвољена укупна маса теретног моторног возила  и скупа возила је 40,0 тона за 

општинске путеве и улице на територији општине Ражањ уколико саобраћајним знаком  није 

ограничена на нижу вредност . 

 

Укупна маса моторног возила или приколица не сме да прелази вредност највеће дозвољене 

масе возила која је декларисана на произвођачким таблицама моторног возила или приколица. 

 

Ванредни превоз може се вршити на територији општине Ражањ у друмском саобраћају, на 

основу дозволе коју на захтев власника, односно корисника возила издаје Јавно предузеће 

„Путеви Ражањ“, за сваки појединачни превоз, односно више превоза.  

 

Дозволом за ванредни превоз одређује се начин и услови превоза, као и износ накнаде за 

ванредни превоз.  

 

О издатим дозволама ЈП „Путеви Ражањ“ писмено обавештава Општинску  управу – одељење 

за привреду и финансије. 

 

Члан 29. 

Услови које мора да испуни подносилац захтева за издавање дозволе за ванредни 

превоз су: 

 да је регистрован у Републици Србији; 

 да је превозник, правно лице или предузетник, коме је претежна делатност 

друмски превоз терета или обавља остале пратеће делатности саобраћаја. 

 

 

 

Члан 30. 
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Ванредни превоз може да се обавља на јавном путу без издате дозволе из члана 29. ове 

Одлуке, ако се тај превоз обавља за: 

 за потребе одбране земље; 

 потребе спречавања и отклањања последица елементарних непогода и других 

несрећа; 

 извршавање задатака из делокруга министарства надлежног за послове одбране, 

односно министарства надлежног за унутрашње послове, односно службе за 

ванредне ситуације, ако се ванредни превоз обавља под надзором министарства 

надлежног за послове одбране, односно министарства надлежног за унутрашње 

послове, односно службе за ванредне ситуације.  

Орган , односно служба које обавља ванредни превоз из става 1. овог члана, дужна је 

да пре почетка обављања ванредног превоза, обављање тог превоза усклади са Управљачем 

пута. 

О обављању ванредног превоза из става 1 овог члана обавештава се министарство 

надлежно за унутрашње послове.  

 

Члан 31. 

Лице које обавља ванредни превоз, дужно је да тај превоз обавља у складу са дозволом из 

члана 28. sтав 2.  

 

Лице које обавља ванредни превоз дужно је да надокнади штету управљачу пута причињену 

обављањем ванредног превоза на јавном путу.  

 

Члан 32. 

Прекомерна употреба јавног пута подразумева привремено или трајно учешће тешких 

теретних возила у проценту већем од 50 % у односу на укупан број теретних возила на 

одређеном јавном путу или његовом делу, који се обавља за потребе лица које изводи радове 

на изградњи или реконструкцији или обавља привредну делатност чија природа захтева тако 

извршене превозе (експлоатација камена, минерала, угља, дрвета и сл.) 

 

Под тешким теретним возилима из става 1 овог члана, сматрају се возила укупне масе веће од 

7,5 тона. 

 

Правна или физичка лица чије обављање привредне делатности захтева прекомерну употребу 

јавног пута теретним возилима, плаћају накнаду за прекомерну употребу јавног пута, његовог 

дела или путног објекта. 

Члан 33. 

Лице које је власник, односно држалац ствари, материја или возила са кога потичу, ствари, 

односно материје, које су се нашле на јавном путу и које могу оштетити јавни пут или 

угрозити безбедност саобраћаја, дужно је да их без одлагања уклони или означи.  

 

Ако лице које је власник, односно држалац ствари, материја или возила са кога потичу, не 

поступи на начин прописан у ставу 1. овог члана, Јавно предузеће „Путеви Ражањ“, дужно је 

да предузме мере да се ствари, односно материје уклоне или означе, у року који не може бити 

дужи од 12 сати. 

 

Трошкове уклањања ствари и материја са јавног пута, односно њихово означавање из става 2 

овог члана сноси лице из става  1 овог члана. 
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Уклањање ствари и материја са јавног пута мора бити извршено без наношења штете јавном 

путу.  

 

Лице које је возач, власник или држалац онеспосебљеног возила за даљу вожњу на јавном 

путу, дужно је да ради безбедног одвијања саобраћаја, одмах означи возило на начин одређен 

прописима о безбедности саобраћаја и предузме мере да се возило у најкраћем року, који не 

може бити дужи од два сата, уклони са јавног пута. 

 

Ако лице које је возач, власник или држалац онеспособљеног возило за даљу вожњу на јавном 

путу, не поступи на начин прописан у ставу 5 овог члана, Јавно предузеће „Путеви Ражањ“, је 

дужно да одмах предузме мере за означавање, односно уклањање тог возила у року који не 

може бити дужи од два сата од истека рока из става 5 овог члана. 

 

Трошкове уклањања возила са јавног пута, односно њиховог означавања из става 6 овог члана 

сноси лице које је возач, власник или држалац онеспособљеног возила за даљу вожњу на 

јавном путу. 

 

Уклањање возила са јавног пута мора бити извршено без наношења штете јавном путу. 

 

Члан 34. 

Јавно предузеће „Путеви Ражањ“, као управљач пута, дужнo да благовремено и на погодан 

начин обавештава јавност и кориснике општинских путева о стању и проходности тих путева, 

а у случају ограничења, обуставе и забране саобраћаја на јавном путу, у року од 48 часова пре 

почетка примене наведених мера 

Одржавање путева у смислу ове одлуке сматрају се радови којим се обезбеђује несметан и 

безбедан саобраћај и чува употребна вредност пута. 

Управљач пута дужан је да при извођењу радова из става 1.овог члана обезбеди несметан и 

безбедан саобраћај и очува употебну вредност пута. 

Одржавање јавног пута обухвата редовно одржавање, рехабилитацију и ургентно одржавање. 

 

Члан 35. 

Радови на редовном одржавању јавног пута јесу нарочито: 

1. преглед, утврђивање и оцена стања пута и путног објекта. 

2. местимично поправљање оштећења коловозне конструкције и осталих елемената пута, 

3. местимична површинска обрада коловозног застора; 

4. чишћење коловоза и осталих елемената пута у границамапутног земљишта; 

5.одржавање и уређење банкина и берми; 

6.одржавање косина насипа, усека изасека. 

7.чишћење и одржавање јаркова, ригола, пропуста и других делова система за Одводњавање 

пута. 

8. замена деформисаних, дотрајалих или привремених пропуста за воду; 

9. поправка, замена, допуна и обнављање саобраћајне сигнализације и опреме; 

10. редовно чишћење и одржавање саобраћајне сигнализације и опреме;  

11. замена, допуна и обнављање оштећене или дотрајале опреме пута и објеката и опреме за 

заштиту пута, саобраћаја и околине; 

12. чишћење опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине; 

13. уређивање зелених површина у путном земљишту (кошење траве, крчење шибља и сечење 

дрвећа); 

14. примена мера за уклањање снега и леда на коловозу јавног пута и саобраћајним 
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површинама аутобуских стајалишта и паркиралишта.  

 

Члан 36. 

Континуирано  изјашњавање  о квалитету одржавања општинских путева  од стране Јавног 

предузећа „Путеви Ражањ“ организује се једном годишње електронским путем и то на сајту 

општине Ражањ објављивањем анкете. 

Уколико су резултати изјашњавања корисника општинских путева такви да већина није 

задовољна пруженом услугом Јавног предузећа „Путеви Ражањ“, надлежни орган  покреће 

поступак преиспитивања рада тог вршиоца и налаже му да отклони недостатке који су 

наведени у изјашњавању кориснику у року који не може бити дужи од 90 дана. 

 

Уколико вршилац комуналне делатности не поступи у складу са ставом 2. Овог члана у 

погледу  отклањања недостатака квалитета пружене комуналне услуге, надлежни орган може 

раскинути закључени уговор о поверавању и поверити обављање комуналне делатности 

другом вршиоцу комуналне делатности који испуњава услове за обављање делатности. 

 

Члан 37. 

Инспектор за послове саобраћаја Општинске управе општине Ражањ, доноси решење о 

обустави саобраћаја или обустави саобраћаја одређене врсте возила на јавном путу, његовом 

делу или путном објекту, на захтев управљача јавног пута, у следећим случајевима: 

1) ако се јавни пут налази у таквом стању да се нањему не може одвијати саобраћај 

или се не може одвијати саобраћај одређене врсте возила; 

2) ако би учешће одрешених категорија возила у саобраћају наносило штету јавном 

путу, његовом делу или путном објекту; 

3) ако то захтева извођење радова на реконструкцији и одржавању јавног пута; 

4) ако то захтевају други разлози заштите јавног пута и безбедности саобраћаја на 

јавном путу. 

 Обустава саобраћаја на јавном путу, његовом делу или путном објекту, може бити 

привремена, а обустава саобраћаја за одређене врсте возила на јавном путу, његовом делу или 

путном објекту, може бити привремна или стална. 

Управљач јавног пута дужан је да обавести Полицијску станицу у Ражњу о обустави 

саобраћаја из става 1 овог члана. 

 

РАСКОПАВАЊЕ ЈАВНОГ ПУТА И ДРУГЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 

 

Члан 38. 

Под раскопавањем јавног пута и друге јавне површине, у смислу ове Одлуке, подразумева се 

извођење радова на јавном путу и другој јавној површини, у циљу изградње и поправке 

подземних и надземних инсталација, односно комуналне инфраструктуре, као и прикључење 

правних и физичких лица на поједине системе инфраструктуре. 

 

Члан 39. 

Раскопавање јавног пута и друге јавне површине врши се након прибављања грађевинске 

дозволе, уколико је за такву врсту радова по прописима о планирању и изградњи потребно 

прибављање грађевинске дозволе,или након прибављања решења за извођење радова а када је 

у питању јавни пут и прибављене одговарајуће сагласности из члана 8.ове Одлуке.Пре 

почетка извођења радова инвеститор из члана 1. ове Одлуке је дужан да писмено обавести 
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надлежну инспекцију и ЈП „Путеви Ражањ“о почеткуизвођења радова, као и року завршетка 

изградње. 

Члан 40. 

У захтеву за прибављање одобрења за раскопавање инвеститор је дужан да наведе разлоге 

раскопавања и у зависности од тога приложи одговарајуће доказе. 

 

Уз захтев за прибављање одобрења за раскопавање јавног пута инвеститор обавезно прилаже 

одговарајућу сагласност из члана 8.ове Одлуке, као и грађевинску дозволу односно решење за 

извођење радова за радове за које се не издаје грађевинска дозвола, идејни или пројекта за 

извођење пројекта инсталација или прикључка,или оверен извод из пројекта о одржавању или 

уклањању пројекта инсталације или прикључка. 

 

Уз захтев за прибављање одобрења за раскопавање друге јавне површине инвеститор обавезно 

прилаже услове за раскопавање. 

Члан 41. 

Уколико раскопавање јавног пута и друге јавне површине захтева промену режима  

саобраћаја, инвеститор мора да изради саобраћајни пројекат за постављање привремене 

саобраћајне сигнализације и да прибави решење о давању сагласностиза промену режима 

саобаћаја, у складу саовом Одлукоми исто приложи уз захтев из претходног члана. 

 

Члан 42. 

Услове за раскопавање из члана 40. став 3.ове Одлуке израђује ЈП „Путеви Ражањ“ и они 

садрже нарочито: 

-место на коме се врши раскопавање; 

-начин и време раскопавања и место депоновања ископаногматеријала; 

-начин обележавања градилишта; 

-начин регулисања саобраћаја (одвијање саобраћаја у време раскопавања, прилаз објекту и 

сл.), односно потребу израде саобраћајног пројекта у складу са овом Одлуком; 

-начин и време довођења раскопане јавне површине у првобитно стање и 

-друге потребне услове у зависности од врсте радова и јавне површине која се раскопава. 

 

Члан 43. 

Пре отпочињања радова на раскопавању извођач радова је дужан да постави привремену 

саобраћајну сигнализацију и обезбеди место на коме се изводе радови и исту одржава током 

извођења радова, а након завршетка радова, односно враћања јавног пута, односно другејавне 

површине у првобитно стање, исту уклони. 

 

Члан 44. 

Изузетно,у случају потребе за хитним интервенцијама, када је неопходно да се отклоне 

последице настале елементарним непогодама, или када се ради о отклањању квара на 

објектима комуналне инфраструктуре и другим инсталацијама, које не траје дуже од 24 сата, 

извођач радова који отклања последице може отпочети радове на отклањању квара и без 

прибављене сагласности управљача пута, под условом да о томе обавести комуналну 

инспекцију и ЈП „Путеви Ражањ“ , а најкасније у року од 24 часа или наредног радног дана од 

дана настанка ванредне ситуације односно сазнања за квар, да поднесе управљачу пута захтев 

за издавање сагласности са образложењем о оправданости започетих радова.  

 

Извођач радова из става 1.овог члана, дужан је да у року од 3 дана по завршетку радова врати 

јавни пут и другу јавну површину у првобитно стање према условима Управљача пута.  
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ВРАЋАЊЕ У ПРВОБИТНО СТАЊЕ 

 

Члан 45. 

Стручну контролу над извођењем радова који захтевају раскопавање јавног пута и друге јавне 

површине врши ЈП „Путеви Ражањ“. 

Ако ЈП„Путеви Ражањ“ утврди да се инвеститор, односно извођач радова не придржава 

саобраћајно-техничких услова садржаних у одговарајућој сагласности из члана 8.ове Одлуке, 

односно услова за раскопавање из члана 42.ове Одлуке, обавестиће о томе надлежног 

инспектора ради предузимања одговарајућих мера. 

 

Члан 46. 

Враћање у првобитно стање јавног пута, саобраћајне сигнализације и опреме, оштећених 

приликом извођења радова на јавном путу, врши инвеститор уз стручну контролу ЈП„Путеви 

Ражањ“, с тим да враћање завршног слоја коловоза врши инвеститор. 

 

Уколико инвеститор не изврши преузету обавезувраћања завршног слоја коловоза у 

првобитно стање, радове ће извести ЈП „Путеви Ражањ“, о трошку инвеститора.  

Трошкове из става 1  члана сноси инвеститор. 

 

Члан 47. 

На новоизграђеним јавним путевима није дозвољено раскопавање у гарантном року од 2 

године, изузев ако је у питању хитна интервенција у смислу ове Одлуке.  

 

Изузетно,раскопавање изграђених,односно реконструисаних саобраћајних површина,може се 

одобрити и пре истека периода из става 1 овог члана,ако за то постоје оправдани разлози.  

 

Уколико услед раскопавања настану оштећења на стамбеним, комуналним или другим 

објектима и површинама јавне намене, инвеститор је дужан да о томе одмах , а најкасније 

наредног дана обавести управљача пута и власника објекта и одмах отклони настала 

оштећења. 

 

Трошкове проузроковане оштећењем из става 1. овог члана сноси инвеститор. 

 

Обавештавање о завршетку радова 

 

Члан 48. 

Извођач радова је дужан да, у року од 24 часа од завршетка радова, обавести ЈП ''Путеви 

Ражањ'', а постављену сигнализацију за обезбеђење градилишта не сме да уклони пре 

завршетка радова на враћању јавног пута у првобитно стање. 

 

НАДЗОР  

 

Члан 49. 

Инспекцијски надзор над спровођењем ове Oдлуке врши инспектор за послове саобраћаја, 

грађевинска и комунална инспекција, као и комунална милиција, свако из своје надлежности.  

Комунални милиционер у обављању комунално-милицијских послова, поред законом 

утврђених овлашћења, овлашћен је да изда прекршајни налог за прекршаје прописане овом 

Одлуком и обавести други надлежнио орган да предузме мере из своје надлежности. 
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Члан 50. 

Против решења инспектор за послове саобраћаја, грађевинског и комуналног инспектора 

може се изјавити жалба Општинском већу општине Ражањ у року од 15 дана преко надлежне  

инспекције. 

 

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 51. 

За учињени прекршај противно одредбама ове одлуке казниће се : 

 правно лице са 100.000,00  динара  

 предузетник са 50.000, 00 динара,  

 одговорно лице у правном лицу и физичко лице  казном у фиксном износу 10. 

000,00 динара.   

  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 52. 

На све што није регулисано овом Одлуком, биће примењене одредбе Закона о путевима 

(„Службени гласник РС“, бр. 41/2018). 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о категоризацији, управљању и 

одржавању општинских и некатегорисаних путева и улица на територији општине Ражањ 

(“Службени лист општине Ражањ“ број 12/18,2/19,11/19 и 24/19). 

 

Члан 53. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Ражањ. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

 

 

     Број: 344-18/21-11  

     У Ражњу, 25.11.2021. године. 

                 Председник, 

Томислав Матић, с.р. 
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На оснoву члана 7.и117. Закона o путевима („Службени гласник РС“, бр. 41/2018 и 

95/2018 – др. закон), члана  2. став 1.  став 3. Тачка  10. Закона о комуналним делатностима 

(„Сл. Гласник РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о 

локалној самоуправи („Сл. гласник РС, „ бр. 129/07, 83/14 и др. закон, 101/2016 и др. Закон и 

47/2018) и члана 40. став 1. тачка 19. Статута општине Ражањ „Службени лист општине 

Ражањ“, број 1/2019) 

Скупштина општине Ражањ, на седници одржаној дана 25.11.2021.године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком утврђују се некатегорисани путеви на територији општине Ражањ, и 

уређује се њихова изградња, реконструкција, одржавање, заштита, коришћење, развој и 

управљање. 

Члан 2. 

 Некатегорисани пут је пут који је овом одлуком проглашен некатегорисаним путем  и 

који је као такав  уписан у јавне евиденције о непокретностима и правима на њима. 

 Некатегорисани пут је површина која се користи за саобраћај и која је доступна већем 

броју разних корисника. 

Члан 3. 

Некатегорисани путеви, заједно са јавним путевима (државни, општински и улице) чине 

мрежу путева. 

 

Некатегорисани пут може се уврстити у јавни пут у случају испуњености услова утврђених 

законом и на начин утврђен законом. 

 

Некатегорисани путеви су пољски и шумски путеви, путеви на насипима, путеви до 

излетишта, прилазни путеви до сеоских домаћинстава и др. 

 

Члан 4. 

Коловози некатегорисаних путева могу бити земљани, насути шљунком или ломљеним 

каменом и са савременим коловозом. 

 

Члан 5. 

Захтев за изградњу или реконструкцију некатегорисаног пута подносе месне заједнице, 

корисници пута а одобрење издаје надлежни општински орган. 

 

Члан 6. 

Некатегорисани путеви се изграђују или реконструишу на основу техничке документације 

чији обим и садржај одређује одељење  надлежно  за послове урбанизма. 

 

Члан 7. 

Изградња и реконструкција некатегорисаних путева се врши у складу са Законом којим се 

регулише планирање и изградња и овом Одлуком. 

 

 

 

 



 

Службени лист општине Ражањ         Број 12         26.11.2021.г. 
 

 

860  

Члан 8. 

Финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите некатегорисаног пута 

обезбеђује се из средстава буџета јединице локалне самоуправе, у складу са законом који 

уређује финансирање локалне самоуправе 

 

Члан 9. 

Управљање некатегорисаним путевима поверава се Јавном предузећу „Путеви Ражањ“, као 

управљачу пута. 

ЈП „Путеви Ражањ“ је дужно да испуњава услове у погледу минималне стручне спреме 

оспособљености кадрова и минималног техничког капацитета потребних за обављање 

комуналне делатности одржавања улица и путева прописане Уредбом о начину и условима за 

отпочињање обављање комуналних делатности. 

 

Члан 10 

Заштитини појас некатегорисаног пута ван насеља износи 2 метра а у насељу 5 метра.  

 

Члан 11. 

Саобраћајну сигнализацију на путевимапоставља Јавно предузеће „Путеви Ражањ“, као 

управљач пута.  

Члан 12. 

Забрањено је вршити прикључивање на некатегорисани пут, путева, прилазних путева  као  и 

прикључака  изграђених без дозволе надлежног општинског органа.  

Инспектор за послове саобраћајаможе наредити постављање физичке препреке за коришћење 

пута  и прикључка из става 1 овог члана.  

Члан  13. 

Месна заједница и грађани на чијој се територији налази некатегорисани пут ван 

насељадужни су да по потреби у току године организују радове на текућем одржавању  

путева: чишћењу путних јаркова, кресање и сечење дрвећа у заштитном појасу пута , два  

метра  удаљености од спољне ивице  коловоза пута и висине 4,5 метра изнад коловоза пута. 

Власници земљишта поред некатегорисаног пута у насељу, на чијем се земљишту налазе 

дрвеће и друго растиње дужни су да исторедовно секу на удаљености од 2 метра од ивице 

пута и висини од 4.5 метра изнад пута као и гране које су изнад коловоза  пута и представљају 

опасност и сметњу учесницима у саобраћају.    

 

Члан 14. 

Забрањено је коришћење некатегорисаних путева са земљаним коловозом: теретним 

моторним возилима, тракторима, радним машинама, и другим моторним возилима  за време 

падавина или мокрих коловоза, док се не стекну услови за коришћење без оштећења. 

Изузетно  некатегорисани путеви  из става  1.  могу се користити  за време падавина и мокрих 

коловоза  ако се корисник затекне на њиви или у шуми, само за повратак. 

 

Члан  15. 

У случају  оштећења некатегорисаних путева месне заједнице и корисници су дужни да 

обавесте инспекцију. 

Члан 16. 

У случају прекида саобраћаја због елементарних непогода Јавно предузеће „Путеви Ражањ“ 

поступа на основу посебног плана за отклањање последица од елементарних непогода. 
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Члан 17 

Управљач некатегорисаног пута који је саставни део улице у насељу дужан је да обезбеди 

трајно, непрекидно и квалитетно одржавање, заштиту пута у циљу несметаног и безбедног 

одвијања саобраћаја укључујући и организацију наплате накнаде које су одређене Одлуком о 

накнадама.  

Члан 18 

Ако је некатегорисани пут саставни део улице у насељу Одлуку о висини накнаде за 

коришћење пута доноси управљач пута уз сагласност надлежног органа јединице локалне 

самоуправе.  

Члан 19 

На некатегорисаном путу забрањено је нарочито: 

 

1) привремено или трајно заузимање пута; 

2) извођење радова на путу који нису у вези са изградњом,реконструкцијом, одржавањем и 

заштитом пута; 

3) извођење радова носилаца права службености и других права установљених на путу, којима 

се оштећује пут или угрожава несметано и безбедно одвијање саобраћаја; 

4) испуштање вода, отпадних вода и других течности на пут; 

5) спречавање отицања вода са пута, а посебно из путног јарка и из пропуста кроз труп пута и 

спречавање даљег отицања вода ка њих овим реципијентима; 

6) просипање, остављање или бацање материјала, предмета и смећа на пут; 

7) замашћивање пута мазивима или другим сличним материјама; 

8) постављање и коришћење светла или других светлосних уређаја на путу и поред пута, 

којима се омета одвијање саобраћаја на путу; 

9) орање и извођење других пољопривредних радова на банкинама, косинама иземљишном 

појасу; 

10) вучење предмета, материјала, оруђа и других врста терета по путу (греде, балвани, гране, 

камени блокови, плугови дрљаче и сл.); 

11) спуштање низ косине засека, усека и насипа пута, дрвене грађе, дрва за огрев, камења и 

другог материјала; 

12)  паљење траве и другог растиња на путу, као и отпадних предмета и материјала; 

13)  наношење блата са прилазног пута на пут; 

14)  пуштање стоке на пут без надзора, напасање и напајање стоке поред пута; 

15)  окретање запреге, трактора, плуга, и других пољопривредних машина и оруђа на путу; 

16)  кочење запрежних возила спречавањем окретања точкова; 

17)  укључивање возила на пут и искључивање са пута ван прикључка  или укрштаја и   

наношење блата на пут; 

18)  заустављање или остављање возила којим се омета коришћење пута; 

19)  свако чињење којим се оштећује или би се могао оштетити пут или ометати одвијање 

саобраћаја на путу. 

Члан 20 

Прекомерна употреба некатегорисаног пута подразумева привремено или трајно 

учешће тешких теретних возила у проценту већем од 50% у односу на укупан број теретних 

возила на одређеном некатегорисаном путу или његовом делу, који се обавља за потребе лица 

које изводи радове на изградњи или реконструкцији или обавља привредну делатност чија 

природа захтева тако извршене превозе (експлоатација камена, минерала, угља, дрвета и сл.). 

Под тешким теретним возилима из става 1. овог члана, сматрају се возила укупне масе 

веће од 7,5 тона. 

Правна или физичка лица чије обављање привредне делатности захтева прекомерну 
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употребу некатегорисаног пута теретним возилима, плаћају накнаду за прекомерну употребу 

некатегорисаног пута, његовог дела или путног објекта. 

 

Члан 21 

Управљач некатегорисаног пута дужан је да код органа јединице локалне самоуправе 

надлежног за послове саобраћаја, покрене поступак за ограничавање коришћења 

некатегорисаног пута, ако је  пут у таквом стању да: 

1) саобраћај није могућ или је могућ саобраћај само појединих врста возила; 

2) саобраћај појединих врста возила може бити штетан за некатегорисани пут; 

3) ако то захтевају основани разлози који се односе на заштиту некатегорисаног пута и 

безбедност саобраћаја. 

Истовремено са покретањем поступка из става 1. овог члана, управљач некатегорисаног пута 

дужан је да предузме мере обезбеђења некатегорисаног пута постављањем саобраћајне 

сигнализације. 

Управљач некатегорисаног пута о предузетим мерама обавештава министарство надлежно за 

унутрашње послове, а јавност путем средстава јавног информисања. 

Постављену саобраћајну сигнализацију управљач некатегорисаног пута уклања по престанку 

околности из става 1. овог члана. 

Члан 22 

Орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове саобраћаја доноси решење о 

обустави саобраћаја или обустави саобраћаја одређене врсте возила на некатегорисаном путу, 

његовом делу или путном објекту, на захтев управљача јавног пута, у следећим случајевима: 

1) ако се некатегорисани пут налази у таквом стању да се на њему не може одвијати саобраћај 

или се не може одвијати саобраћај одређене врсте возила; 

2) ако би учешће одређених категорија возила у саобраћају наносило штету некатегорисаном 

путу, његовом делу или путном објекту; 

3) ако то захтева извођење радова на реконструкцији и одржавању некатегорисаног пута; 

4) ако то захтевају други разлози заштите некатегорисаног пута и безбедности саобраћаја на 

некатегорисаном путу. 

Обустава саобраћаја на некатегорисаном путу, његовом делу или путном објекту, може бити 

привремена, а обустава саобраћаја за одређене врсте возила на некатегорисаном путу, 

његовом делу или путном објекту, може бити привремена или стална. 



 

Службени лист општине Ражањ         Број 12         26.11.2021.г. 
 

 

863  

Управљач некатегорисаног пута дужан је да обавести територијално надлежну организациону 

јединицу министарства надлежног за унутрашње послове о обустави саобраћаја из става 1. 

овог члана. 

                                                                Члан 23 

У заштитном појасу поред некатегорисаног пута, забрањена је изградња грађевинских или 

других објеката, као и постављање постројења, уређаја и инсталација, осим изградње 

саобраћајних површина пратећих садржаја некатегорисаног пута, као и постројења, уређаја и 

инсталација који служе потребама некатегорисаног пута и саобраћаја на том путу.  

 

Ширина заштитног појаса у коме се не дозвољава изградња објеката износи 2 метра за 

некатегорисане путеве рачунајући од спољне ивице земљишног појаса. 

 

У заштитном појасу из става 1. овог члана може да се гради, односно, поставља водовод, 

канализација, топловод, и други сличан објекат, као и телекомуникациони и електро водови, 

инсталације постројења и сл. по претходно прибављеној сагласности Јавног предузећа 

„Путеви Ражањ“. 

 

Јавно предузеће „Путеви Ражањ“је дужно да обезбеди контролу извођења радова из става 2. 

овог члана.  

 

Члан 24. 

Ограде, дрвеће и засади поред јавног пута подижу се тако да не ометају прегледност пута, не 

угрожавају безбедност саобраћаја и не ометају или спречавају радове на одржавању јавног 

пута.  

 

Власник, односно, непосредни држалац земљишта, које се налази у зони потребне 

прегледности, дужан је да, на захтев ЈП „Путеви Ражањ“, уклони засаде, ограде, дрвеће, 

предмете, материјале, у циљу обезбеђења прегледности јавног пута. 

 

Члан 25. 

Забрањено је остављање грађевинског и другог материјала поред некатегорисаног пута  пута 

ако се тиме умањује прегледност и омета саобраћај.  

 

Члан  26. 

Прикључак прилазног пута на некатегорисани  пут може се градити уз сагласност ЈП „ Путеви 

Ражањ“. 

 

Члан 27. 

Одржавање путева у смислу ове одлуке сматрају се радови којим се обезбеђује несметан и 

безбедан саобраћај и чува употребна вредност пута.  

Управљач пута дужан је да при извођењу радова из става 1. овог члана обезбеди несметан и 

безбедан саобраћај и очува употребну вредност пута.  

 

Члан 28. 

Највећа  дозвољена укупна маса теретног моторног возила  и скупа возила је 40,0 тона 

уколико саобраћајним знаком  није ограничена на нижу вредност. 

Укупна маса моторног возила или прикључног возила не сме да прелази вредност највеће 

дозвољене масе возила која је декларисана на произвођачким таблицама моторног возила или 
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прикључног возила. 

 

           Члан 29. 

Некатегорисани путеви на територији општине Ражањ су својина општине Ражањ.  

 

Члан 30. 

 

Некатегорисаним путевима на територији општине Ражањ проглашавају се следећи 

путеви: 

Листа некатегорисаних путева се налази на сајту општине Ражањ http://sajt.razanj.org/ . 

 

Члан 31. 

Инспекцијски надзор над спровођењем ове Одлуке врши инспектор за послове саобраћаја, 

грађевинска, комунална инспекција и комунална милиција, свако из своје надлежности.  

Против решења инспектора за послове саобраћаја, грађевинског и комуналног инспектора 

може се изјавити жалба Општинском већу општине Ражањ у року од 15 дана преко надлежне  

инспекције. 

Комунални милиционер у обављању комунално-милицијских послова, поред законом 

утврђених овлашћења, овлашћен је да изда прекршајни налог за прекршаје прописане овом 

Одлуком и обавести други надлежнио орган да предузме мере из своје надлежности. 

 

Члан 32 

Ако је некатегорисани пут, његов део или путни објекат у таквом стању да се на њему не 

може одвијати безбедан саобраћај, инспектор за послове саобраћаја ће наредити да се без 

одлагања предузму мере обезбеђења, а по потреби може привремено забранити саобраћај на 

некатегорисаном путу, његовом делу или путном објекту. 

Члан 33 

У вршењу инспекцијског надзора инспектор је овлашћен да: 

-  наложи отклањање насталих недостатака на некатегорисаном путу, његовом делу или 

путном објекту, услед непредвиђених и непланираних околности којима се угрожава или 

може бити угрожена безбедност саобраћаја; 

- наложи уклањање ограда, дрвећа, засада, грађевинског и другог материјала и натписа 

подигнутих, остављених или постављених супротно законским одредбама; 

- наложи уклањање, натписа, ограда, дрвећа, засада, грађевинског и другог материјала са 

некатегорисаног пута, његовог дела, путног објекта и путног земљишта; 

- забрани радове који се изводе у непосредној близини некатегорисаног пута, његовог дела и 

путног објекта, а који могу угрозити њихову стабилност и безбедност саобраћаја; 

- наложи уклањање саобраћајне сигнализације и опреме на некатегорисаном путу, која није 

постављена на основу издатог решења ; 

http://sajt.razanj.org/
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- наложи управљачу некатегорисаног пута постављање физичких препрека којима се 

онемогућава прикључење на некатегорисани пут, саобраћајним прикључком или укрштањем 

путева, односно прикључком прилазног пута на некатегорисани пут, до прибављања 

употребне дозволе за прикључак; 

-  наложи уклањање ствари, односно материја које су се нашле на некатегорисаном путу и које 

могу оштетити некатегорисани пут или угрожавају безбедност саобраћаја, као и 

онеспособљеног возила за даљу вожњу којим се омета коришћење некатегорисаног  пута. 

Члан 34. 

За учињени прекршај противно одредбама ове Одлуке казниће се: 

 правно лице са 100.000,00  динара; 

  предузетник са 50.000, 00 динара; 

 одговорно лице у правном лицу и физичко лице казном у фиксном износу са 10.000,00 

динара.                                

                                                              Члан 35 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о некатегорисаним путевима 

на територији општине Ражањ („Службени лист општине Ражањ“, број 1/19, 2/19, 11/19 и 

24/19). 

 

                                                             Члан 36 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Ражањ“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

 

 

     Број: 344-19/21-11  

     У Ражњу, 25.11.2021. године. 

                 Председник, 

Томислав Матић, с.р. 
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На основу члана 63. Закона о буџетском систему („Службенигласник 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 и 149/20), 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 25.11.2021. године, доноси  

 

 

О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ  И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАЖАЊ ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

 

I – ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 

У Одлуци о буџету општине Ражањ за 2021. годину („Службени лист Општине Ражањ, 

број 31/20), у члану 1, у табели под 2.1 Коришћење роба и услуга, економска класификација 

42, износ „118.088.000“ замењује се износом „118.188.000“. Под 3. Издаци за набавку 

нефинансијске имовине, економска класификација 5, износ „111.616.000“ замењује се износом 

„111.516.000“. 

У Општем делу – Програмска класификација расхода у колони 4 Средства из буџета, 

код Програма 14 Развој спорта и омладине, износ „10.695.000“ замењује се износом 

„10.705.000“, код пројекта 1301-П1-Реконструкција објекта за спорт и физичку културу у 

Ражњу, износ „4.260.000“ замењује се износом „4.270.000“. Код Програма 15 Опште јавне 

услуге управе, износ „82.286.000“ замењује се износом „82.076.000“, код програмске 

активности 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, износ 

„74.616.000“ замењује се износом „75.056.000“, код програмске активности 0602-0002-

Функционисање месних заједница, износ „4.770.000“ замењује се износом „4.120.000“. Код 

програма 16 Политички систем локалне власти, износ „9.708.000“ замењује се износом 

„9.908.000“, код програмске активности 2101-0001-Функционисање скупштине, износ 

„4.733.000“ замењује се износом „4.933.000“. 

 

Члан 2. 

У члану 2. нема измена 

 

II – ПОСЕБАН ДЕО 

Члан 3. 

У члану  4. врши се прерасподела у колони 7 извор финансирања 01 Одлуке 

Раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ, ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 

ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ, програмска активност 2101-0001-Функционисање скупштине, функција 

110-Извршни и законодавни органи, економска класификација 426-Материјал, износ 

„460.000“, замењује се износом „660.000“. 

Раздео 3 ОПШТИНСКА УПРАВА, ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ, 

програмска активност 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, 

функција 130-Опште услуге, економска класификација 423-Услуге по уговору, износ 

„9.040.000“ замењује се износом „9.140.000“, економска класификација 424-Специјализоване 

услуге, износ „800.000“ замењује се износом „900.000“, економска класификација 512-

Машине и опрема, износ „680.000“ замењује се износом „920.000“. ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ 

СПОРТА И ОМЛАДИНЕ, пројекат 1301-П1-Реконструкција објекта за спорт и физичку 

културу у Ражњу, функција 810-Услуге рекреације и спорта, економска класификација 511-
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Зграде и грађевински објекти, износ „4.260.000“ замењује се износом „4.270.000“. ПРОГРАМ 

11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА, пројекат 1301-П1-Унапређена услуга помоћ у кући 

увођењем хигијенске и здравствене заштите у општини Ражањ, функција 070-Старост, 

економска класификација 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета, износ „0“ замењује се 

износом „30.000“, економска класификација 512-Машине и опрема, износ „30.000“ замењује 

се износом „0“. ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 

ИНФРАСТРУКТУРА, програмска активност 0701-0002-Управљање и одржавање саобраћајне 

инфраструктуре, функција 360-Јавни ред и безбедност некласификована на другом месту, 

додаје се економска класификација 423-Услуге по уговору у износу „100.000“, економска 

класификација 425-Текуће поправке и одржавање, износ „600.000“, замењује се износом 

„350.000“, додаје се економска класификација 426-Материјал у износу „250.000“, економска 

класификација 512-Машине и опрема, еизнос „500.000“, замењује се износом „400.000“ 

Раздео 3 (3.3) МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, ПРОГРАМ 15 ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ И ГРАДСКИХ ОПШТИНА, програмска активност 0602-0002-

Функционисање месних заједница, функција 160-Опште јавне услуге некласификоване на 

другом месту, економска класификација 424-Специјализоване услуге, износ „200.000“ се 

брише, економска класификација 426-Материјал, износ „200.000“ се брише, економска 

класификација 512-Машине и опрема, износ „300.000“, замењује се износом „50.000“. 

У члану 4. врши се прерасподела у колони 9 извор финансирања 15 Одлуке 

Раздео 3 ОПШТИНСКА УПРАВА, ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА 

ЗАШТИТА, пројекат 1301-П1-Унапређена услуга помоћ у кући увођењем хигијенске и 

здравствене заштите у општини Ражањ, функција 070-Старост, економска класификација 472-

Накнаде за социјалну заштиту из буџета, износ „881.000“ замењује се износом „851.000“, 

економска класификација 512-Машине и опрема, износ „85.000“ замењује се износом 

„115.000“. 

 

III – ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 

Члан 4. 

Одлуку доставити Министарству финансија и објавити у „Службеном листу Општине 

Ражањ“. 

Члан 5. 

Ова  Одлука ступа на снагу даном објављивања, а примењиваће се од 01. јануара 2021. 

године. 

 

 

Број:400-421/21-11 

У Ражњу, 25.11.2021. године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

             Томислав Матић,с.р. 

 

 

 

 

 



 

Службени лист општине Ражањ         Број 12         26.11.2021.г. 
 

 

868  

 

На основу члана 76. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ , број 54/09. 

73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 63/13-испр. 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 

95/18 и 31/19), члана 32. став 1. тачка  2. 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 2. Статута 

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

Скупштина општине Ражањ, дана 25.11.2021. године,  доноси 

 

 

 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 

 

 

1. УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Ражањ за 2021. годину, 

извештајни период јануар-септембар. 

 

       2. Решење доставити: Одељењу за привреду  и финансије, Одсеку за буџет и  архиви  СО-

е Ражањ и објавити  у „Службеном листу општине Ражањ“. 

 

 

 

 

Број  400-422/21-11 

У  Ражњу, 25.11. 2021. године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

 

 

                                                                                                      Председник  

                                                                                                Томислав Матић, с.р. 
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   На основу члана 76. Закона о буџетском систему ("Сл. гл. РС", бр. 54/09, 73/10, 

101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр., 108/13,  142/2014;68/15 и 103/15,99/2016,113/2018, 

31/2019, 72/2019 и 149/2020),члана 59 Правилника о буџетском рачуноводству број 400-

135/18-02 од 02.04.2018. године, члана 23 Упутства о раду трезора општине Ражањ (број 400-

126/18-02 од 28.3.2018) члана 21.  Статута општине Ражањ, („Службени лист Општине 

Ражањ“, број 1/2019), и  члана 9. Одлуке о буџету Општине Ражањ за 2021. годину („Сл. Лист 

oпштине Ражањ „ број 31/2020) Општинска управа Општине Ражањ -  Одељење за привреду и 

финансије – Служба буџета,  информише Општинско веће о   

 

И З В Р Ш Е Њ У  

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАЖАЊ ЗА 2021. ГОДИНУ 

извештајни период јануар - септембар 

 

На основу члана 43. Закона о буџетском систему, члана 32. Закона о локалној 

самоуправи и члана 39. Статута Општине Ражањ,  Скупштина општине Ражањ на седници 

одржаној  21. 12. 2020. године,  донела је  Одлуку о буџету општине Ражањ за 2021. годину. 

Одлука је објављена  у Службеном листу Општине Ражањ бр. 31/20. 

Директни и индиректи корисници буџетских средстава су на основу  Упутства  органа 

за финансије донели  финансијске планове коришћења средстава и тиме дефинисали  обим 

буџета за 2021. годину, који је  социјално економског  карактера. 

Ребаланс буџета  Одлуке о буџету Општине Ражањ за 2021. годину донет је на седници 

Скупштине општине Ражањ 28.01.2021. године, 30.03.2021. године,29.04.2021. године, 

21.05.2021. године, 29.07.2021. године и 30.09.2021.године. 

На основу уговора о додели бесповратних средстава бр: 110-97/20-01, закљученог дана 

04.06.2020.године између Mинистарства рударства и енергетике (Министарство) кога заступа 

Александар Антић, и Општине Ражањ (корисник) одобрено је за реализацију пројекта 

„Реконструкција зграде јединице локалне самоуправе“ највише до 10.394.506 динара (70% 

вредности пројекта), што ће зависити од вредности изведених радова.  

Дана 08.03.2021.године на подрачун општине Ражањ број 840-547741-47, уплаћена је 

прва транша у износу од 2.491.746,98 динара од стране Министарства. Средства су 

билансирана по решењу број 400-117/21-01 од 09.03.2021.године у оквиру програма 15-(0602): 

Опште јавне услуге управе,Програмска активност 0602-0001 Функционисање локалне 

самоуправе и градских општина, функција 130-опште услуге, економска класификација 511-

Зграде и грађевински објекти 

Друга транша за реконструкцију зграде уплаћена је 31.03.2021. године у износу од 

4.078.066,28 динара. Средства су распоређена по основу решења о билансирању наменских 

средстава број 400-153/21-01 од 02.04.2021.године. 

Решењем о билансирању наменских средстава број 400-287/21-01 од 29.07.2021.године 

буџетирана су средства у износу од 3.511.000 динара (трећа транша) опредељен од стране 

Министарства рударства и енергетике за завршетак радова на старој згради општине у циљу 

унапређења енергетске ефикасности. Средства су уплаћена на подрачун општине  дана 

28.07.2021.године 

На основу уговора о додели бесповратних средстава бр: 110-79/21-01, закљученог дана 

21.04.2021. године између Mинистарства државне управе и локалне самоуправе кога заступа 

министар Марија Обрадовић (у даљем тексту: Министарство) и Општине Ражањ, одобрено је 

за набавку таблица улица и кућних бројева општини Ражањ средства у износу од 341.250. 

Дана 28.04.2021.године на рачун за уплату јавних прихода  општине Ражањ број 840-

733154843-26 текући наменски трансфери од републике у корист нивоа општина, уплаћен је 

износ од стране Министарства 341.250,00 динара. Средства су билансирана на основу Решења 
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председника општине о билансирању наменских средстава број  400-196/21-01 од 

06.05.2021.године у оквиру ПРОГРАМА 7 (0701): Организација саобраћаја и саобраћајна 

инфраструктура, програмска активност 0701-0002-Управљање и одржавање саобраћајне 

инфраструктуре, функција 451-друмски саобраћај, економска класификација 426-материјал. 

 На основу уговора о додели бесповратних средстава бр: 110-109/21-01 и 110-110/21-01 

закључених дана 26.05.2021. године између Кабинета Министра без портфеља задуженог за 

унапређење развоја недовољно развијених општина на територији Републике Србије и 

Општине Ражањ, дана 04.06.2021.године на рачуну капиталних наменских трансфера општине 

Ражањ уплаћено је 8.486.023,50 динара, од чега је за суфинансирање пројекта „Реконструкције 

дела општинског пута ОП 139-4 (од државног пута другог Б Реда-раскрсница у Подгорцу до 

Пардика) опредељено 6.986.023,50 динара и 1.500.000 динара је опредељено за израду 

пројектно техничке документације „Изградње система канализационе мреже у насељу 

Варош,општина Ражањ“ 

 Средства у износу од 6.987.000 динара билансирана су у оквиру ПРОГРАМ 7 

(0701): Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, пројекат 0701-П1-

Реконструкција дела општинског пута ОП 139-4 од државног пута дугог Б реда раскрсница у 

Подгорцу до Пардика, функција 451-Друмски саобраћај на економској класификација 511-

зграде и грађевински објекти, а износ од 1.500.000 динара билансиран је код ПРОГРАМА 6 

(0401): Заштита животне средине, програмска активност 0401-0004-Управљање отпадним 

водама, функција 520-управљање отпадним водама, економска класификација 511-зграде и 

грађевински објекти, по решењу председника општине број 400-227/21-01 од 

07.06.2021.године 

Министарство културе и информисања је на основу уговора Министарства број 451-04-

359/2021-02 од 27.04.2021.године уплатило дана 20.05.2021.године на рачун текућих 

наменских трансфера износ од 400.000 динара за реализацију пројекта „Израда црепуља у 

Рујишту код Ражња-завршетак истраживања“. 

Средства су билансирана  у оквиру главе 3.2 Туристичка организација, ПРОГРАМ 4 

(1502): Развој туризма, програмска активност 1502-0001-Управљање развојем туризма, 

функција 473-Туризам по Решењу председника општине број 400-227/21-01 од 

07.06.2021.године. 

Са Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, дана 

27.05.2021.године, закључен је уговор број 110-111/21-01 о суфинансирању израде планског 

документа Трећих измена и допуна плана генералне регулације Ражња-парцијалне измене. 

Према одредбама овог уговора Министарство се обавезује да изврши уплату на рачун 

наменских трансфера општини Ражањ износ од 500.000 динара. Ова средства су билансирана 

Решењем председника општине број 400-227/21-01 од 07.06.2021.године код Програма 1: 

Урбанизам и просторно планирање, програмска активност 1101-0001-Просторно и 

урбанистичко планирање, функција 620-Развој заједнице, на екномској класификацији 515-

нематеријална имовина. 

На основу уговора о додели бесповратних средстава бр: 401-00-829-1/2021-08 од 

09.07.2021.године између , закљученог између Mинистарства тргвоине,туризма и 

телекомуникација и Туристичке организације општине Ражањ, дана 22.07.2021.године 

извршена је уплатан наменског трансфера на рачун општине Ражањ у износу од 107.000 

динара. 

Средства су опредељена за реализацију  пројекта „Дигитална промоција туристичких 

потенцијала општине Ражањ“ Решењем о билансирању наменских средстава број 400-305/21-

01 од 24.08.2021.године средства су буџетирана  у оквиру у оквиру главе 3.4 – Туристичка 

организација, ПРОГРАМ 4 (1502): Развој туризма, програмска активност 1502-0001-

Управљање развојем туризма, функција 473-Туризам, економска класификација 423-услуге по 
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уговору. 

Чланом 3. Уговора о суфинансирању реализације пројекта превенције нелегалног 

одлагања отпада и уклањање у 2021.години на територији Општине Ражањ, закљученог 

између ОПштине Ражањ (корисник) и Министарства заштите животне средине 

(Министарство), заведеног под бројем 110-153/21-01 од 27.08.2021.године, предвиђено је да 

укупна средства за реализацију пројекта износе 706.344 динара. Министарство ће у циљу 

реализације превенције нелегалног одлагања отпада и уклањања истог пренети кориснику 

средстава, средства у износу од 535.075,20 динара једнократно на  рачун Текући наменски 

трансфери у ужем смислу, од Републике у корисн нивоа општина: 840-733154843-26 у року од 

30 дана од потписивања уговора. На основу овог уговора, у оквиру извора 01-приходи буџета, 

билансирају се наменска средства одобрена од стране Министарства заштите животне 

средине, у оквиру раздела 3-Општинска управа, ПРОГРАМ 6: Заштита животне средине, 

програмска активност 0401-0003-Заштита природе, функција 540- Заштита биљног и 

животињског света и крајолика, економкса класификација 423-услуге по уговору у износу од 

536.000 динара.Билансирање је извршено на основу решења председника општине број 400-

322/21-01 од 06.09.2021.године 

 

У извештајном периоду нису коришћена средства сталне и текуће буџетске резерве. 

 

 

Извештај се даје за период  јануар -  септембар  2021. године. 

 

Укупно планирани буџетски јавни  приходи  утврђени Одлуком о буџету за 2021. 

годину износе 319.625.000 динара. У извештајном периоду остварени су приходи у укупном 

износу од 241.044.543,58 или 75,41 % планираних прихода. Обзиром да гледамо 

деветомесечни период, можемо да закључимо да су приходи остварени на задовољавајућем 

нивоу.  

 

УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ 

За период јануар – јун 2021. године према економској класификацији 

 

Екон 

клас 

НАЗИВ План 

2021. 

Остварење 

I-IX/2021 

% 

Оств. 

711 Порез на доходак,  добит и 

капитална добит 47.087.000,00 44.502.390,74 94,51 

713 Порез на имовину 18.000.000,00 12.554.557,93 69,75 

714 Порез на добра и услуге 4.830.000,00 4.043.977,46 83,73 

716  Таксе на фирму 5.600.000,00 5.734.128,95 102,4 

731 Донације 10.881.000 3.018.147,77 27,74 

733 Трансфери 224.455.000 164.041.653,23 73,08 

741 Приходи од имовине 1.772.000,00 1.156.901,74 65,29 

742 Приходи од продаје добара и 

услуга 3.250.000,00 2.373.276,43 73,02 

743  Новчане казне 1.400.000,00 1.116.109,90 79,72 

744 Добровољни трансфери од физ.и 

правних лица  50.000,00 88.027,00 176,05  

745 Мешовити – неодређени приходи 100.000,00 310.020,87 310,02 

772 Меморандумске ставке за реф. - - - 
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расхода 

841 Примања од продаје земљишта 2.200.000 2.105.351,56 95,7 

   УКУПНИ ПРИХОДИ:  319.625.000,00 241.044.543,58 75,41 

 

Ненаменски трансфер у износу од  138.007.008 динара пренет је од стране Републике за 

извештајни период. Наменски трансфери остварени су у износу од 26.100.645,58 динар и 

намењени су за припремни предшколски програм (текући наменски трансфер 

2.470.300),реконструкцију старе зграде општине-од стране Министарства рударства и 

енергетике уплаћено је 10.079.835,78 динара. Од стране Министарства за државну управу и 

локалну самоуправу за набавку адресних таблица уплаћено је на рачуну буџета општине 

Ражањ 341.250 динара. Министарство културе је уплатило 400.000 динара за потребе 

Туристичке организације општине Ражањ у наставку реализације пројекта „Израда црепуља у 

Рујишту код Ражња“. Кабинет Министра без портфеља задуженог за унапређење развоја 

недовољно развијених општина на територији Републике Србије и Општине Ражањ, на рачуну 

капиталних наменских трансфера општине Ражањ уплаћено је 8.486.023,50 динара, од чега је 

за суфинансирање пројекта „Реконструкције дела општинског пута ОП 139-4 (од државног 

пута другог Б Реда-раскрсница у Подгорцу до Пардика) опредељено 6.986.023,50 динара и 

1.500.000 динара је опредељено за израду пројектно техничке документације „Изградње 

система канализационе мреже у насељу Варош,општина Ражањ“. Министарство 

грађевинарства уплатило је део за суфинансирање измене плана генералне регулације Ражња 

износ од 500.000 динра, Министарство трговине је определило износ од 107.000 динара за 

дигитализацију туристичких потенцијала општини Ражањ, Министарство за рад, 

запошљавање борачка и социјална питања уплатило је за суфинансирање пројекта помоћ у 

кући износ од 1.433.462 динара, Министарство финансија је уплатило преостали део средстава 

у износу од 66.000,35 за пројекта СИПРУ-јаке жене. За реконструкцију зграде ФК Буковика 

Министарство омладине и спорта уплатило је прву траншу у износу од 1.681.698,75 динара и 

Министарство за заштиту животне средине уплатило је део средстава за суфинансирање 

пројекта чишћења дивљих депонија износ од 535.075,20 динара. 

Највеће учешће у структури прихода имају трансфери са виших нивоа власти и они 

чине 68,05 % реализованих прихода. 

 

Уколико посматрамо структуру прихода видимо да постоје осцилације и одступања 

међу појединим облицима прихода у односу на план. Тако, најмању стопу реализације имају 

приходи од донација (27,74%), а највећу стопу мешовити приходи (310%). Трансферна 

средства, чије је учешће највеће у структури укупних прихода, остварени су на нивоу од 73,08 

% планираних прихода. Ниска стопа реализације прихода од донација условљена је почетком  

пројекта Фолклор у прекограничном региону-кључ европског културног идентитета где 

уплате следе тек са почетком реализације пројеката и након признавања извештаја 

реализованог пројекта. Буџетом за ове намене из средстава донација предвиђено је 7.101.000 

динара. 

 

Корисник ПУ „Лептирић“ према извештају за првих девет месеци остварио је 

сопствене приходе у износу од 114.940 динара 

 

ВИШАК ПРИХОДА 

 

Остварени вишак прихода  по  Одлуци о завршном рачуну буџета Општине Ражањ за 

2020. годину,на рачунима корисника буџета Општине Ражањ износи  87.496.120 динара,а на 

рачуну извршења буџета општине Ражањ, пренети вишкови из ранијих година су 85.968.693 
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динара.  

Детаљно образложење расподеле вишка средстава за одређене намене дато је у  оквиру 

расхода и издатака по корисницима. 

 

СРЕДСТВА НА РАЧУНУ ТРЕЗОРА 

-на дан 30.09.2021- 

 

Стање подрачуна буџетских корисника(консолидовани рачун трезора) 142.335.861,45 динара. 

На рачуну извршења буџета 139.119.173,20 динара. 

На рачуну за реализацију пројекта унапређење услуге помоћ у кући  139.445,01 динар 

На рачуну УНОПС-СВИСПРО 1.239.515,41 динар 

На рачуну СИПРУ-Пројекат Јаке жене 66.000,35 

Расположива средства   на рачунима буџетских корисника  1.702.828,53 динара. 

Сопствени приходи буџетских корисника  68.898,95 динара. 

  

СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 

 У извештајном периоду нису коришћена средства текуће и сталне буџетске резерве.   

  

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

 

У извештајном периоду примљене су  донације у износу од 1.554.023,16 динара, за 

реализацију пројекта „Подршка развоју иновативних модела за социјално укључивање-„Јаке 

жене“ на основу уговора број СИ 3-СДЦ-178-20 од 22.01.2021.године закљученог са Тимом за 

социјлано укључивање и смањење сиромаштва Владе Републике Србије уз подршку Владе 

Швајцарске и 1.464.124,61 динар за реализацију пројекта Боље спречити него лечити. Укупан 

износ уплаћених донација у извештајном периоду износи 3.018.147,77 динара.Средства за 

реализацију пројекта јаке жене утрошене су у целости. Уплата донације за пројекат боље 

спречити него лечити извршена је 15.06.2021.године и у извештајном периоду утрошена у 

износу од 224.609,20. Донације за пројекте Фолклор у прекограничном региону-кључ 

европског културног идентитета и Унапређење услуге помоћ у кући увођењем хигијенске и 

здравствене заштите,средства још увек нису уплаћена по закљученим уговорима и то за 

укупни износ од 7.369.000. 

У извештајном периоду није било кредитног задуживања и издатака за набавку 

финансијске имовине и отплате кредита и зајмова. Скупштина општине Ражањ у првих девет 

месеци 2021.  године није давала никакве гаранције по основу задуживања. Локалне власти не 

могу давати гаранције у смислу чланa 34. Закона о јавном дугу. 
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ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ  И ИЗДАЦИ  

 

Расходи и издаци  из јавних прихода (извор 01-Приходи буџета), остварени су  у 

износу од  155.283.360  динара или 52,01 % у односу на планиране. 

 

Планирани и остварени расходи по корисницима 

буџетских средстава (извор финансирања 01-Приходи буџета) 

 

НАЗИВ КОРИСНИКА План за 2021. г Остварење 

I-IX /2021 

% 

Оств. 

Скупштина општине 4.733.000 2.619.140 55,34 

Општинско веће и Председник 

општине 

4.975.000 2.974.107 59,78 

Општинска управа 171.282.000 95.932.472 56,01 

Буџетски фонд заштите животне 

средине 

1.790.000 3.953 0,22 

Основно образовање 40.870.000 14.413.107 35,27 

Дечији вртић 31.315.000 21.472.053 68,57 

Дом културе 7.680.000 3.374.566 43,94 

Центар за социјални рад 10.840.000 7.639.248 70,47 

Месне заједнице 7.840.000 1.291.747 16,48 

Дом здравља  13.560.000 3.896.889 28,74 

Туристичка организација 3.676.000 1.666.078 45,32 

   УКУПНО  РАСХОДИ 298.561.000 155.283.360 52,01 

 

Расходи и издаци из извора 13-нераспоређени вишкови из ранијих година, код ПУ 

„Лептирићи“ Ражањ, по основу извештаја предшколске установе „Лептирићи“ Ражањ износе 

205.200 динара и расходи из извора 16-родитељски динар за ван наставне активности 

остварени су расходи у износу од 134.791 динар 

 

 

Вишак прихода  у периоду јануар- септембар 2021. године, распоређен је: 

 

Општинска управа Ражањ:  

 

Програм 15: Опште јавне услуге управе:  

За формирање револвинг фондова за пољопривреду, који се реализује у сарадњи са 

Фондацијом Владе Дивац и Регионалном развојном агенцијом југ, издвојено је код услуга по 

уговору за те намене 1 милион динара, у извештајном периоду средства нису трошена. За 

текуће поправке и одржавање (набавку грађевинског материјала и грађевинске столарије) 

издвојено је код овог програма 3,2 милиона динара за завршне радове на реконструкцији 

објекта старе зграде општине, као и објеката месних заједница,а утрошено је 2.597.120 динара. 

600.000 динара је издвојено за набавку машине и опреме за замену дотрајалог канцеларијског 

намештаја од чега је утрошено 197.910 динара, и 7.360.000 динара за радове и надзор на старој 

згради општине,  200.000 за енергетски пасош, 1.059.000 за хидролошке инсталације, 945.000 

за аутоматску дојаву пожара и  55.000 за заштиту од пожара,100.000 за трошкове надзора на 

капиталном одржавању старе зграде општине и преостали део за суфинансирање радова на 

реконструкцији старе зграде општине-енергетска ефикасност. Од укупно опредљених 
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средстава на економској класификацији 511-зграде и грађевински објекти утрошено је 108.000 

динара за енергетски сертификат, 84.000 за технички преглед гасне инсталације, за надзор на 

реконструкцији објекта старе зграде општине утрошено је 444.000 динара и преостали део је 

утрошен за радове на реконструкцији старе зграде општине Ражањ.Укупно утрошена средства 

из вишкова на овој економској класификацији су 6.562.168 динара. 

 

Програм 13: Развој културе, Пројекат Фолклор у прекограничном региону-кључ 

европског културног идентитета, издвојено је из нераспоређених средстава из претхонде 

године, а уплаћене од стране Министарства културе као вид суфинансирања, износ од 752.000 

динара. Средства су трошена у извештајном периоду у целости. 

 

Програм 1: Урбанизам и просторно планирање 

На економској класификацији 515-Нематеријална имовина, на име преузетих обавеза 

из претходне године издвојено је 132.000 препарцелацију на локацији депоније, 

препарцелацију на локацији улице Иве Андрића 500.000, Урбанистичког пројекта за варницу 

254.880, измена просторног плана 192.000 динара, препарцелација дечијег игралишта у центру 

Ражња, 234.000 динара. У текућој години издвојена су средства за израду пројекта 

препарцелације КП 1868 у улици С.Симоновића-120.000, измена Плана генералне регулације 

Ражањ-милион динара, План парцелације КП бр. 1761 КО Ражањ-100.000 динара, Израду 

пројекта препарцелације за формирање парцела јавних намена за планирани туристичко 

излетнички комплекс Варница и приступне саобраћајнице-264.000 динара. У извештајном 

периоду утрошено је свега 501.000 динара и то 192.000 за измену просторног плана,234.000 за 

препарцелацију дечијег игралишта у центру Ражња и 75.000 за израду плана препарцелације 

на КП 1868. 

 

Код овог програма на економској класификацији 511-зграде и грађевински објекти 

обезбеђена су средства из извора 13-Нераспоређени вишкови из ранијих година, за куповину 

зграда у улици Партизанској, преко пута старог СУП-а-2.700.000 динара, озакоњење објекта 

етно дворишта-50.000 динара и технички пријем објекта у згради „Моравка“-180.000 динара и 

за радове на уређењу дечијег игралишта у центру Ражња са трошковима надзора издвојено је 

10.250.000 динара. За куповину земљишта у улици Партизанској преко пута старог суп-а из 

вишкова је издвојено 265.000 динара. У извештајном периоду средства нису трошена. 

 

Код програма 14: Развој спорта и омалдине, из нераспоређених вишкова средстава из 

ранијих година издвојено је 4.500.000 динара за реализацију пројекта Реконструкција објекта 

за спорт и физичку културу у Ражњу. Средсва у извештајном периоду утрошена су у износу 

од 336.340 динара. 

 

Код програма 11: Социјална и дечија заштита, код програмске активности Дневне услуге у 

заједници,  за финансирање трошкова ангажовања удружења Сунчев зрак за пружање услуге 

помоћ у кући, издвојено је из вишкова 3.000.000 динара, а утрошено 2.710.000, док је за 

реализацију пројекта Социјално становање и активне инклузије издвојено 10.000 динара, 

средства нису трошена јер су издвојена као предуслов за конкурисање код фондова за сам 

пројекат, тачније услов за конкурисање је био да се унапред извдоје средства за 

суфинансирање, пројекат на конкурсу није прошао тако да су ова средства у извештајном 

периоду умањена. Код пројекта „Боље спречити него лечити“ издвојено је из вишкова 

средстава 295.000 динара за сталне трошкове, услуге по уговору и материјал, у извештајном 

периоду  средства нису трошена. 
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Програм 6: Заштита животне средине 

За земљиште које је већ искоришћено за изградњу насипа у насељеном месту Прасковче, из 

вишкова је издвојено 800.000 динара за плаћање овог земљишта, у извештајном периоду 

средства нису трошена. 

 За израду изновације техничке документације канализационе инфраструктуре у 

насељима Смиловац, Скорица и Витошевац, из вишкова је издвојено 1.752.000 динара, у 

извештајном периоду средства нису трошена. 

Код истог програма, програмска активност 0401-0005-управљање комуналним 

отпадом,  издвојено је и 300.000 динара за куповину земљишта за проширење 

депоније.Очекује се да ће да се утроше до краја године јер је извршена препарцелација.За 

куповину камиона смећара издвојено је 20 милиона динара, средства нису трошена у 

извештајном периоду јер су обезбеђена у пуном износу ребалансом из септембра месеца, те је 

потребно покренути поступак и спровести процедуре за набавку истог. 

 

Програм 2: Комунална делатност  

Код програмске активности Управљања и снабдевања водом за пиће издвојено је 2,7 милиона 

динара и то за израду ПТД аутоматизације водовода 1.140.000 динара и ПТД реконструкције 

вододовода у Ражњу (2. Фаза) 1.410.000 динара. У извештајном периоду средства нису 

трошена. 

Код управљања и одржавања јавног осветљења из вишкова је издвојено за плаћање окончане 

ситуације на реконструкцији јавног осветљења 583.000, и трошкове надзора на радовима 

замене јавне расвете 534.600 динара. Укупно исплаћена средства у извештајном периоду су 

1.118.400 динара. 

 

Програм 7. Организиација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура. 

Код пројектне активности 0701-0002-Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре 

издовјено је 800.000 из вишкова као додатна средства већ опредељеним средствима из извора 

01-приходи буџета, за уређење атарских путева, а на 511-зграде и грађевински објекти 

издвојено је 9,5 милиона динара, за реконструкцију пута у Шетки. У извештајном периоду 

средства нису трошена. 

Код пројекта Реконструкције дела општинско пута ОП 139-4 од државног пута другог Б реда 

раскрснице у подгорцу до Пардика, из вишкова за потребе суфинансирања пројекта издвојено 

је 7.350.000 динара. Средства нису трошена у извештајном периоду.  

 

 Укупно утрошена средства из вишкова  за извештајни период износе 24.854.774  

динара (28,91% у односу на планирана). 

 

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 

 

- Израда пројектно техничке документације (ПТД) аутоматизације водоводног 

система:   1.140.000 динара 

- Израда ПТД реконструкције водовода у Ражњу (2. Фаза):  1.410.000 динара 

- Радови на реконструкцији старе зграде општине Ражањ (радови,надзор,енергетски 

сертификати, постављање хидраната и система за дојаву пожара и др. завршни 

радови): 17.443.000 динара 

- Радови и трошкови надзора на изградњи дечијег игралишта у центру Ражња, 10,5 

милиона динара 

- Израда инованционе техничке документације канализационе инфраструктуре 

(Витошевац, Скорица и Смиловац): 1.752.000 динара 
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- Реконструкција објеката за спорт и физичку културу: 8.400.000 динара 

- Набавка камиона смећара-20 милиона динара 

- Реконструкција дела општинског пута ОП 139-4 од државног пута другог Б реда 

раскрсница у Подгорцу до Пардика: 13.973.000 динара 

- Куповина зграде и земљишта у улици партизанској преко пута зграде старог СУП-

а: 2.945.000 динара 

- Трошкови око озакоњења етно дворишта: 50.000 динара 

- Израда ПТД за изградњу канализације у насељеном месту Варош: 1.500.000 динара 

- Набавка земљишта за проширење депоније: 300.000 динара 

- Плаћање за набављено земљиште у Прасковчу за изградњу насипа: 1.000.000 

динара 

- Реконструкција пута у Шетки-9,5 милиона динара 

- Преузете обавезе за пружање услуге израде: Просторног плана за локалитет 

Варница-192.000, плана препарцелације у улици Иве Андрића-500.000, израду 

урбанистичког пројекта за локалитет Варница-254.800 динара, План 

препарцелације на локалитету депоније-132.000 динара, План препарцелације у 

зони 1-уже градско језгра 234.000 динара 

- Пројекат препарцелације на КП 1868 у улици Страхиње Симоновића-120.000 

динара, Измена Плана генералне регулације Ражањ-1 милион, План препарцелације 

на КП 1761-100.000 динара и израда пројекта препарцелације за формирање 

парцела јавних намена за планирани туристичко излетнички комплекс Варница и 

приступне саобраћајнице-264.000 динара 

- За уличну расвету-замену постојеће новом, ЛЕД расветом и трошкове надзора-

завршетак радова, опредељено је буџетом 1.200.000 динара ,у извештајном периоду 

утрошено 1.118.400 динара 

 

Расходи буџетских корисника  извршавани су  на основу  утврђених приоритета и 

обима расположивих средстава на рачуну  буџета. Буџетски корисници нису прекорачили  

буџетирани обим средстава за 2021. годину из извора финансирања 01-Приходи буџета,  али 

поједини буџетски корисници у извештајном периоду су пробили поједине апропријације 

(квоте). Свако извршење расхода преко 75% је прекорачење деветомесечне 

апропријације.(прилог-табеларни приказ остварења расхода по корисницима).  

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА 

 

Општинска управа: Укупан износ средстава опредељен Решењем о одређивању квота 

за првих девет месеци није прекорачен. Извесна одступања преко 75% опредељених средстава 

јављају се по појединим  економским класификацијама у оквиру извора 01-приходи буџета. 

 У оквиру функције 130-Опште услуге, на економској класификацији 416-Награде, 

бонуси и остали пос. Расходи утрошено је 82,86% опредељених средстава. Средства су 

намењена за исплату јубиларних награда и исплаћују се у тренутку стицања права на 

јубиларну награду. Пројектована су према броју радника који то право остварују у 2021. 

години те нема могућности да иста позиција буде пробијена, тј. да се јави недостатак 

средстава.На економској класификацији 464-трансфери националној служби за запошљавање 

утрошено је 94,14% опредељених средстава. Средства се у целости преносе НСЗ у тренутку 

закључења уговора за реализацију пројекта радног ангажовања и до краја године нема 

потребе да се ова средства користе, тј. нема бојазни за да средства фале на овој економској 

класификацији. 

Средства из извора 13-нераспоређени вишкови из претходне године, на економској 



 

Службени лист општине Ражањ         Број 12         26.11.2021.г. 
 

 

878  

класификацији 511-зграде и грађевински објекти, утрошени су у износу  од 95,41%. Средства 

су опредељена Одлуком о буџету за радове на реконструкцији старе зграде општине, тако да 

се са завршетком радова утрошио и већи део тих средстава. Опредељена средства из вишкова 

на економској класификацији 425-текуће поправке и одржавање, искоришћена су за завршне 

радове на уређењу старе зграде општине у износу од 81,16% 

Код функције 020-старост, из вишкова је опредељено 3 милиона динара а утрошено 2,7 

милиона (90,37%). Средства су опредељена за реализацију помоћ у кући и део услуге се 

финансира из извора 01-приходи буџета где је утрошено 32,8 % опредељених средстава, тако 

да су средства у укупном износу(извор 01 и 13) довољна да покрију вредност закљученог 

уговора за вршење услуге помоћ у кући. 

 

Програмска активност 1301-0001-Подршка локалним спортским организацијама, 

удружењима и савезима, функција 810-услуге рекреације и спорта, средства дотације 

потрошена су у износу од 3.069.000  динара (83,8 % у односу на планирана). Разлог 

прекорачења јесу пре свега једнократни трошкови који се плаћају почетком сезоне, а односе 

се на обавезе према савезима (чланарине, котизације).Средства за ове намене су унапред 

одређена и додељују се према закљученим уговорима до висине опредељених лимита.  

Средства субвенција за ЈП „Комуналац“ Ражањ утрошена су  100% у односу на 

планирана средства. Ова средства се додељују у складу са програмом субвенција и 

лимитирана су износом опредељеним Одлуком о буџету, те неће бити више потребе за новим 

средствима на овој позицији. 

Код функције 640-Улична расвета, средства опредељена из вишкова средстава у износу 

од 1,2 милиона утрошена су 93,2%. Средствима је финансирана замена постојеће новом, лед 

расветом, као и трошкови надзора за радове започете у 2019.години. Како је испостављена 

окончана ситуација за ове радове средства су утрошена скоро у целости. 

Пројекат 1501-П1-Подршка развоју иновативних модела за социјално укључивање-Јаке 

жене, завршен је до краја јуна, према плану и динамици буџета пројекта, тако да су и средства 

опредељена за ове намене утрошена готово у целости (95,35%) 

Програм 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура-средства на 

економској класификацији 426-материјла, утрошена су 99,65% опредељених средстава, што је 

у складу са пројектом замене адресних таблица, где су средства за реализацију овог пројекта 

добијена од стране Министарства за државну управу и локалну самоуправу, и утрошена у 

целости, обзиром да је пројекат завршен, тј. набављене су и постављене адресне таблице. 

Према извештају Центра за социјални рад о рализацији буџета за период 01.01-30.09 

2021.године, до одступања за функцију 090-Социјална заштита некласификована на другом 

месту, на економској класификацији 472-остале накнаде из буџета, једнократна помоћ, дошло 

је због повећаног обима радног ангажовања радно способног, угроженог становништва на 

територији општине Ражањ. Такође, на повећање утрошка средстава утицало је повећање 

минималне цене радног сата, која је параметар за исплату истог. Одступања у односу на план 

су 3,08%. 

Уколико посматрамо индиректне и остале кориснике буџетских средстава можемо 

видети да нису пробијене квоте одређене за 3 квартала. 

 

Са друге стране јављају се одступања у погледу неизвршења појединиха апропријација 

и програмских активности, и то: 
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Програм 1: Урбанизам и просторно планирање,  

 

ПА 1101-0001-Просторно и урбанистичко планирање-Мали проценат реализације 

активности условљен је процедурама за избор пружаоца услуге и процедурама за усвајање 

планске докуемнтације. У поступку јавне набавке за израду 3. Измене Плана генералне 

регулације Ражањ све понуде су биле неисправне те није изабран понуђач, поступак је 

поновљен, што се тиче израде Плана препарцелације за улицу Иве Андрића радови су у 

току.Што се тиче пројекта препарцелације за формирање парцела јавних намена за планирани 

туристичко излетнички комплекс Варница и приступне саобраћајнице исплаћен је део, а цео 

износ биће исплаћен по завршетку пројекта. Тренутно се чека да се извшре уписи у катастру, 

тј. да се пројекта спроведе, за шта је неопходна претходна сагласност власника парцела које 

су препарцелисане. Проценат реализације ове пројектне активности је 15,5%. 

 

ПА 1101-0003-Управљање грађевинским земљиштем- Земљиште које је требало да се 

набави на локацији преко пута старог СУП-а у Ражњу,у улици Партизанској,  за потребе 

изградње комуналног објекта-пијаце,а у складу са планским документима, није купљено у 

целости. Приступило се непосредној погодби са власницима парцела, добијене су процене од 

пореских управа о вредности земљишта и зграда по м2. Међутим, због незадовољства 

понуђеном ценом, одрађене су и процене од стране овлашћених проценитеља,где појединим 

продавцима и даље не одговарала цена по процени. Такође, проблем код куповине ових 

парцела је и то што су неки од власника у иностранству, негде имамо нерешене имовинско 

правне односе, лица су само држаоци не и власници парцела,код појединаца нису решени 

оставински поступци како би се закључили уговори са наследницима и др. Још увек се 

спроводе процедуре и преговори за набавку. Неке од парцела су плаћене прошле 

године.Тренутно је закључен још један уговор за куповину ових парцела и зграда и очекује се 

да буде плаћен до краја године у износу од око 515.000 динара. 

За изградњу дечијег игралишта код ове програмске активности одвојено је 10,5 

милиона динара. Поступак јавне набавке је спроведен и тренутно смо у фази закључивања 

уговора.Очекује се до краја године да се ова активност заврши и исплати уговорена вредност. 

 

Програм 14: Развој спорта и омладине 

ПА 1301-0005-Канцеларија за младе, у извештајном периоду код ове програмске 

активности средства нису трошена уопште. Према програму канцеларије за младе средства су 

опредељена за финансирање активности током дечије недеље која се реализује у првој недељи 

октобра месеца. 

Реконструкција објекта за спорт и физичку културу у Ражњу, средства су делом 

одобрена од Министарства за омладину и спорт. Покренути су поступци јавне набавке, а 

уговори су закључени почетком јула,очекује се исплата по окончаној ситуацији за извршене 

радове.Проценат реализације код овог пројекта је 24%. 

 

 

Програм 11: Социјална и дечија заштита, пројекат Боље спречити него лечити. Уговор 

за реализацију овог пројекта закључен је јула месеца, те у складу са буџетом пројекта и 

динамиком реализације истог су трошена и средства опредељена на овој буџетској позицији. 

У извештајном периоду утрошено је свега 12,1% средства донације опредељених за  или 10,47 

% укупно опредељених средстава за овај пројекат. 
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Програм 6: Заштита животне средине 

 

ПА 0401-0003-Заштита природе. Ниска стопа реализације ове програмске активности 

условљена је ниским процентом реализације исплате вредности набављеног земљишта за 

изградњу насипа у селу Прасковчу (није плаћено ништа у 2021.години) због нерешених 

имовинско правних односа и постигнутих договора о цени за куповину земљишта. Са друге 

стране опредељен је део средстава (делом сопствених делом од стране Министарства заштите 

животне средине) за реализацију пројекта очистимо србију. ЈП Комуналац је извршило радове 

и остало је да испостави рачун за исте. 

 

ПА 0401-0004-Управљање отпадним водама- Средства опредељена за израду пројектно 

техничке документације изградње канализационе мреже у Вароши добијена су од стране 

Кабинета Министра без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених 

општина на територији Републике Србије.За реализацију овог пројекта закључен је уговор и 

очекује се да буде завршен до краја године, када ће да се изврше и плаћања за пружену 

услугу.  За потребе израде иновације техничке документације канализационе инфраструктуре 

у насељеним местима Скорица, Смиловац  и Витошевац, у току је припрема конкурсне 

докуемнтације за расписивање јавне набавке. 

 

Програмска активност 0401-0005-Управљање комуналним отпадом. У 2021. години 

средстава у износу од 300 хиљаде динара намењена су за куповину земљишта, које је уз саму 

депонију са намером проширења исте. Одрађена је препарцелација земљишта и очекује се 

куповина до краја године. Такође су опредељена средства у пуном износу ребалансом од 

30.09 ове године за куповину камиона у износу од 20 милиона динара, те се очекује да се 

набавка и плаћање спроведу до краја године. 

 

Програм 2:  

ПА 1102-0008-Управљање и снабдевање водом за пиће-Средства су кориштена за 

субвенције ЈП „Комуналац Ражањ“ за покриће трошкова везаних за водоснабдевање, а 

опредељена средства за израду пројекта Аутоматизације водоводног система општине Ражањ 

и реконструкције водоводне мреже у Ражњу, 2. Фаза нису трошена. Ова пројектно техничка 

документације треба да добије сагласност на сваку фазу у поступку израде идејног пројекта 

од стране Канцеларије за управљање јавним улагањима, а сама канцеларија је због ситуације 

настала услед Ковида 19, ограничила активности и продужила рокове за верификацију 

појединих фаза у изради овог документа. Сама плаћања су условљена сагласношћу коју треба 

да да поменута Канцеларија и то је условило да средства у извештајном периоду не буду 

трошена.  

 

Код програма 7. Средства из вишкова нису трошена, већим износом су опредељена за 

реконструкцију улице у селу Шетка. Отварање јавне набавке за избор извођача радова врши 

се по календару 11.10.2021.године, након чега ће се приступити закључивању уговора и 

извођењу радова. 

Проејкат реконструкције пута Подгорац Пардик финансира се делом средствима 

кабинета министра без портфеља задуженог за унапређење развоја недовољно развијених 

општина. Средства су пренета почетком  јуна Општини Ражањ,спроведен је поступак и 

закључен уговор, рокови за завршетак радова су 23. Октобар. У извештајном периоду 

средства нису трошена.  

Програм 5: Пољопривреда и рурални развој-ПА 0401-0001-Подршка за спровођење 

пољоприведне политике у локалној заједници. Средства у оквиру ове програмске активности 
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троше се на основу Програма мера за унапређење пољопривредне производње,на који 

сагласност даје министарство надлежно за послове пољопривреде. Нацрт овог Програма је 

послат министарство, добијена је  сагласност али још увек није усвојен програм од стране 

Скупштине општине Ражањ. Након усвајања овог документа приступиће се реализацији 

пројектних активности опредељених овим програмом. 

Буџетски фонд за заштиту животне средине, ПА 0401-0001-Управљање заштитом 

животне средине. Реализација ове програмске активности врши се на основу усвојеног 

Програма мера за заштиту животне средине. Захтев за сагласност послат је 30.03.2021.године. 

Сагласност је  добијена, а Програм усвојен на седници СО  Ражањ 30.09.2021.године. У 

последњем кварталу приступиће се реализацији активности предвиђеним овим програмом.   

Програм 8: Предшколксо образовање, Пројекат Санација крова на делу дечјег вртића 

„Лептирићи“ Ражањ, средства за ове намене опредељна су изменама и допунама Одлуке о 

буџету општине Ражањ за 2021.годину на седници СО Ражањ 30.09.2021.године, тако да се 

тек почетком октобра приступило изради конкурсне документације,након чега следи поступак 

јавне набавке и избора извођача радова. Планира се да се радови и плаћање изврше до краја 

године. 

 

Корисници буџетских средстава који имају соспствене приходе,  расходе и издатке  

измиривати  са подрачуна сопствених прихода,а потом користити средства  из буџета.  

У наставку дајемо  табеларни приказ  остварених прихода, расхода   и издатака  буџета  

по разделима и корисницима за период  01.01.  - 30. 09. 2021. године. 
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Извештај о оствареним јавним приходима (01.01-30.09)  2021.године 
 

 

ПРИХОДИ 
планирани у 

2021 
остварени за период од 

01.01 до 30.09 у 2021 
% у односу на годишњи 

план 2021 

% у односу на 
деветомесечни 

план 

711 

I ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ 

ДОБИТКЕ                                 47 087 000,00 44 502 390,74 94,51 126,01 

711111       1. Порез на зараде                                                                               41 070 000,00 38 783 830,81 94,43 125,91 

711120       2. Порез на самосталне делатности                                                   3 620 000,00 3 788 469,13 104,65 139,54 

711140       3. Порез на приходе од имовине:                                                                                                67 000,00 114 303,53 170,60 227,47 

 

             а) Непокретности (закуп)           

 

             б) Покретност (закуп)   50 000,00 112 927,44 225,85 301,14 

 

             ц) Пољопривреда и шумарство                                                                                                   7 000,00 180,00 2,57 3,43 

 

             д) На земљиште                                                                                                                                   10 000,00 1 196,09 11,96 15,95 

711180         4. самодоприноси 0,00 1 656,63     

711193 

        5. Порез на друге приходе по чл. 85. Закона о порезу  на 

доходак грађана                                                                                30 000,00 28 779,02 95,93 127,91 

711191       6.други приходи 2 300 000,00 1 785 351,62 77,62 103,50 

            

713 II ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ                                                                               18 000 000,00 12 554 557,93 69,75 93,00 

711120      1. Порез на имовину физичких и правних лица                                                                                       14 000 000,00 9 565 732,31 68,33 91,10 

713310      2. Порез на наслеђе и поклоне                                                             2 500 000,00 2 021 059,18 80,84 107,79 

713400      3. Порез на капиталне трансакције                                                     1 500 000,00 967 766,44 64,52 86,02 

 

            а) Порез на пренос апсолутних права (непокрет.)    1 300 000,00 822 763,45 63,29 84,39 

 

            б) Половна моторна возила(порез на пренос 

ап.права)                                        200 000,00 145 002,99 72,50 96,67 

714 III.  ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ                                                                     4 830 000,00 4 043 977,46 83,73 111,63 

714510     1  Такса на друмска моторна возила                                                           3 600 000,00 2 885 102,04 80,14 106,86 

714580     2. Накнада за путеве од друмских моторних возила         

714543     3. Промена намене пољ. земљишта                                                             30 000,00 0,00 0,00 0,00 

714562     4. Накнада за животну средину (О)                                                      1 200 000,00 1 139 800,42 94,98 126,64 
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    5. Накнада – противпожарна                                                                                                                                                         0,00 0,00 0,00   

714553     6. Боравишна такса   4 080,00     

714566     7. Накнада коришћења оглаш. Соп. потребе   1 860,00     

714565 

    8. Накнада за коришћење јавне површине у пословне 

сврхе                                                                                                                                                                          0 13 135,00     

716111 IV ТАКСА НА ФИРМЕ                                                                                              5 600 000,00 5 734 128,95 102,40 136,53 

731+732 V ДОНАЦИЈЕ    10 881 000,00 3 018 147,77 27,74 36,98 

733 VI ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА                                                                                                                      224 455 000,00 164 041 653,23 73,08 97,45 

741 VII ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ                                                                              1 772 000,00 1 156 901,74 65,29 87,05 

741511     1. Накнада за коришћење минералних сировина                                                                               0,00 14 965,37     

741531     2. ком.такса за коиш. Простора на јавним површинама                                                                                     72 000,00 35 130,00 48,79 65,06 

741534     3. Накнада за коришћење грађевинско земљиште                                                      30 000,00 51 492,00 171,64 228,85 

741535     4. Заузеће јавних површина грађ. материјалом                                                              20 000,00   0,00 0,00 

741522     5. Закуп пољопривредног земљишта                                                         600 000,00 57 634,80 9,61 12,81 

741538     6. допринос за уређивање грађевинског земљишта 50 000,00 85 090,79 170,18 226,91 

741526     7. Накнада за коришћење шума  100 000,00   0,00 0,00 

741596     8. Накнада за коришћење дрвета                                                                                     900 000,00 912 588,78 101,40 135,20 

742 VIII ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА                             3 250 000,00 2 373 276,43 73,02 97,37 

742253     1. Накнада за уређење грађ. земљишта                                                                                                   20 000,00   0,00 0,00 

742151 

    2. Приходи од продаје добара и услуга од стране 
трж.организац.         

742351     3. Приходи органа управе                                                                           180 000,00 139 981,50 77,77 103,69 

742251     4. Општинска админ. такса                                                                                                                                    50 000,00 10 950,00 21,90 29,20 

742153     5. Закуп грађевинског земљишта          

742152     6. Закуп неп. у држ. Својини                                                                                                                                                                                      800 000,00 529 089,75 66,14 88,18 

742156 

     7. Приходи остварени по основу пружања услуге боравка 

деце у ПУ 2 000 000,00 1 533 588,18 76,68 102,24 

742378      8. Родитељски динар за ваннаставне активности         

742155     9. приходи од закупа непокретности 100 000,00 86 167,00 86,17 114,89 

742255     9. такса за озакоњење објеката 100 000,00 73 500,00 73,50 98,00 

743 IX НОВЧАНE  КАЗНЕ  1 400 000,00 1 116 109,90 79,72 106,30 
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743324  1.По републичким прописима                                                                                                                               1 300 000,00 1 106 109,90 85,09 113,45 

743351 2. По општинским одлукама                                                                                                                                            100 000,00 10 000,00 10,00 13,33 

744 

Х ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗ. И 

ПРАВ.ЛИЦА 50 000,00 88 027,00 176,05 234,74 

744150 

Текући добров.трансф.од физ. и прва.лица у корист 

општина 50 000,00 88 027,00 176,05 234,74 

745 XI ОСТАЛИ НЕОДРЕђЕНИ (мешовити приходи)                                                                                                                                         100 000,00 310 020,87 310,02 413,36 

745100 Мешовити и неодређени приходи 100 000,00 310 020,87   413,36 

772000 

XII MЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ 

РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ         

841 XIII примања од продаје земљишта 2 200 000,00 2 105 351,56   127,60 

841151 

Примања од продаје земљишта у корист нивоа 

општина 2 200 000,00 2 105 351,56   127,60 

 

УКУПНО ОСТВАРЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ                                                                      319 625 000,00 241 044 543,58 75,41 100,55 
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    ОСТВАРЕЊЕ РАСХОДА БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-30.09. 2021 ГОДИНЕ 
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Опис 

Средств
а из 

буџета 
01 

Остварено 
01.01-30.09 

проце
нат 

оства
рења 

Средства 
из 

сопствен
их извора 

04 

Оствар
ено 

01.01-
30.09 

проценат 
остварењ

а 

Средства 
из  

осталих  
извора 

(13 и ост.) 

Оствар
ено 

01.01-
30.09 

проценат 
остварењ

а 

Укупно 
утрошена 
средства 

2 3 4 5 6 7 8 9,00 10 11 12,00 13 14 15,00 16 

                              

1.0       
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
РАЖАЊ                     

  2101     

ПРОГРАМ 16: 
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 
ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ                     

  
2101-
0001     

Функционисање 
Скупштине                     

    110   
Извршни и законодавни 
органи                     

      411 
Плате, додаци и накнаде 
запослених 

1 350 
000 943 689 69,90             943 689 

      412 
Социјални допр. на терет 
послодавца 240 000 157 124 65,47             157 124 

      413 Накнаде у натури 0 0               0 

      415 Накнаде за запослене  160 000 65 834 41,15             65 834 

      422 Трошкови путовања 20 000 0 0,00             0 

      423 Услуге по уговору 
2 433 

000 1 078 331 44,32             1 078 331 

      426 Материјал 460 000 326 899 71,07             326 899 

      465 
Остале дотације и 
трансфери 0                 0 

      481 
Финансирање 
политичких стрaнака 70 000 47 262 67,52             47 262 

      481 

финансирање изборне 
кампање политичких 
субјеката                     

        Извори финансирања                     
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за функцију 110: 

      01 Приходи из буџета 
4 733 

000 2 619 140 55,34             2 619 140 

        Функција 110: 
4 733 

000 2 619 140 55,34       0     2 619 140 

                              

        
Свега за програмску 
активност 2101-0001: 

4 733 
000 2 619 140 55,34 0     0     2 619 140 

                              

        Свега за програм 16: 
4 733 

000 2 619 140 55,34 0     0     2 619 140 

        Свега за раздео 1: 
4 733 

000 2 619 140 55,34 0     0     2 619 140 

                              

2.0       

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И 
ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНЕ                     

  2101     

ПРОГРАМ 16: 
ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 
ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ                     

  
2101-
0002     

Функционисање 
извршних органа                     

    111   
Извршни и законодавни 
органи                     

      411 
Плате, додаци и накнаде 
запослених 

3 400 
000 2 448 872 72,03             2 448 872 

      412 
Социјални допр. на терет 
послодавца 605 000 407 737 67,39             407 737 

      413 Накнаде у натури                   0 

      415 Накнаде за запослене                    0 

      416 
Награде , бонуси и 
ост.посебни расх. 300 000 95 598 31,87             95 598 

      422 Трошкови путовања 200 000 21 900 10,95             21 900 

      423 Услуге по уговору 470 000 0 0,00             0 

      465 
Остале дотације и 
трансфери                   0 
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Свега за програмску 
активност 2101-0002: 

4 975 
000 2 974 107 59,78 0     0     2 974 107 

        Свега за програм 16: 
4 975 

000 2 974 107 59,78 0     0     2 974 107 

        Свега за раздео 2: 
4 975 

000 2 974 107 59,78 0     0     2 974 107 

                              

3,0       ОПШТИНСКА УПРАВА                     

  0602     
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ 
ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ                     

  
0602-
0001     

Функционисање 
локалне самоуправе и 
градских општина                     

    130   Опште услуге                      

      411 
Плате,  додаци и накнаде 
запослених 

31 500 
000 23 282 817 73,91             23 282 817 

      412 
Социјални допр. на терет 
послодавца 

5 481 
000 3 890 190 70,98             3 890 190 

      413 Накнаде у натури 330 000   0,00             0 

      414 
Социјална давања 
запосленима 100 000 0 0,00             0 

      415 Накнаде за запослене 
2 000 

000 1 270 102 63,51             1 270 102 

      416 
Награде, бонуси и остали 
пос. расх. 350 000 289 996 82,86             289 996 

      421 Стални трошкови 
7 700 

000 4 931 214 64,04             4 931 214 

      422 Трошкови путовања 230 000 70 363 30,59             70 363 

      423 Услуге по уговору 
8 640 

000 5 089 298 58,90       1 000 000 0   5 089 298 

      424 Специјализоване услуге 800 000 287 548 35,94             287 548 

      425 
Текуће поправке и 
одржавање 

2 060 
000 648 227 31,47       3 200 000 

2 597 
120 81,16 3 245 347 

      426 Материјал 
3 335 

000 2 416 420 72,46             2 416 420 

      441 Отплате домаћих камата                   0 
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      464 
Трансфери националној 
служби за запошљавање 800 000 753 121 94,14             753 121 

      465 
Остале дотације и 
трансфери                   0 

      472 
Накнаде за социјалну 
зашт. из буџета 200 000 0 0,00             0 

      481 
Дотације невладиним 
организацијама 

3 250 
000 1 138 080 35,02             1 138 080 

      482 
Порези, обавезне таксе и 
казне  

1 300 
000 168 958 13,00             168 958 

      483 
Новч. казне и пенали по 
реш. судова 350 000 0 0,00             0 

      485 

Накн. штете за повреде 
или штет. нан. 
од стр. државних органа 700 000 502 946 71,85             502 946 

      511 
Зграде и грађевински 
објекти 0           17 443 000 

16 642 
004 95,41 16 642 004 

      512 Машине и опрема 330 000 17 890 5,42       600 000 197 910 32,99 215 800 

      515 Нематеријална имовина 30 000 0 0,00             0 

        Функција 130: 
69 486 

000 44 757 171 64,41       22 243 000 
19 437 

034 87,38 64 194 204 

                              

    220   Цивилна одбрана                     

      423 Услуге по уговору 530 000 356 400 67,25         0   356 400 

      425 
Текуће поправке и 
одржавање 

1 525 
000   0,00             0 

      426 Материјал 75 000   0,00             0 

      512 Машине и опрема 190 000 73 200 38,53             73 200 

        Функција 220: 
2 320 

000 429 600 18,52       0     429 600 

        
Свега за програмску 
активност 0602-0001: 

71 806 
000 45 186 771 62,93 0     22 243 000 

19 437 
034 87,38 64 623 804 

  
0602-
0009     

Текућа буџетска 
резерва                     

    112   
Финансијски и фискални 
послови                     

      499 Текућа буџетска резерва 4 000                   
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000 

        
Извори финансирања 
за функцију 112:                     

      01 Приходи из буџета 
4 000 

000                   

      13 
Нераспоређени вишак 
прих. из ранијих година             0       

        
Свега за програмску 
активност 0602-0009: 

4 000 
000     0     0       

  
0602-
0010     

Стална буџетска 
резерва                     

    112   
Финансијски и фискални 
послови                     

      499 Стална буџетска резерва 
1 000 

000                   

        
Свега за програмску 
активност 0602-0010: 

1 000 
000                   

        Свега за програм 15: 
76 806 

000 45 186 771 58,83 0     22 243 000 
19 437 

034 87,38 64 623 804 

                              

  1201     
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ                     

  
1201-
0003     

Унапређење система 
очувања и представ                     

    840   
Верске и остале услуге 
заједнице                     

      481 Дотације НВО 
3 500 

000 2 385 719 68,16             2 385 719 

        функција 840: 
3 500 

000 2 385 719 68,16             2 385 719 

        
свега за програмску 
активност 1201-0003 

3 500 
000 2 385 719 68,16 0 0   0 0   2 385 719 

  
1201-
П1     

Фолклор у 
прекограничном 
региону-кључ 
европског културног 
идентитета                     

    860   Рекреација, спорт, култура                     
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и вере некл.на др. месту 

      423 услуге по уговору 501 000 216 909 43,30       3 780 000 
1 233 

322 33 1 450 231 

      512 машине и опрема             4 073 000 
4 043 

100 99 4 043 100 

        функција 860: 501 000 216 909 43,30       7 853 000 
5 276 

422 67 5 493 331 

        
свега за пројекат 1201-
П1 501 000 216 909 43,30       7 853 000 

5 276 
422 67 5 493 331 

        Свега за програм 13: 
4 001 

000 2 602 628 65,05 0 0   7 853 000 
5 276 

422 67 7 879 050 

                              

  1101     

ПРОГРАМ 
1:УРБАНИЗАМ И ПРОС. 
ПЛАНИРАЊЕ                     

  
1101-
0001     

Просторно и 
урбанистичко 
планирање                     

    620   Развој заједнице                     

      511 
Зграде и грађевински 
објекти                   0 

      515 Нематеријална имовина 500 000 0         2 721 000 501 000 18,41 501 000 

        Функција 620: 500 000           2 721 000 501 000 18,41 501 000 

        
Свега за програмску 
активност 1101-0001: 500 000           2 721 000 501 000 18,41 501 000 

                              

  
1101-
0003     

Управљање 
грађевинским 
земљиштем                     

    620   Развој заједнице                     

      511 
Зграде и грађевински 
објекти             13 430 000 0 0,00 0 

      541 Земљиште             265 000 0 0,00 0 

        Функција 620: 0           13 695 000 0 0,00 0 

        
Свега за програмску 
активност 1101-0003: 0           13 695 000 0 0,00 0 
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1101-
0004     Стамбена подршка                     

    620   Развој заједнице                     

      423 услуге по уговору 300 000   0,00             0 

        функција 620:             0 0   0 

        
Свега за програмску 
активност 1101-0004 300 000 0 0 0 0   0 0   0 

        Свега за програм 1: 800 000           16 416 000 501 000 3,05 501 000 

                              

        ФИЗИЧКА КУЛТУРА                     

  1301     
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ 
СПОРТА И ОМЛАДИНЕ                     

  
1301-
0005     Канцеларија за младе                     

    150   
Опште јавне услуге - 
истраживање и развој                     

      423 Услуге по уговору 85 000 0 0,00             0 

      426 Материјал 170 000 0 0,00             0 

      512 Машине и опрема 180 000 0 0,00             0 

        Функција 150: 435 000 0         0     0 

        
Свега за програмску 
активност 1301-0005: 435 000 0 0,00 0     0     0 

  
1301-
0001     

Подршка локалним 
спортским 
организацијама, 
удружењима и 
савезима                     

    810   
Услуге рекреације и 
спорта-Спортски савез                     

      481 

Дотације спортским и 
омладинским 
организацијама 

6 000 
000 5 028 000 83,80 0     0     5 028 000 

        Функција 810: 
6 000 

000 5 028 000 83,80 0     0     5 028 000 

        
Свега за програмску 
активност 1301-0001: 

6 000 
000 5 028 000 83,80 0     0     5 028 000 



 

Службени лист општине Ражањ         Број 12         26.11.2021.г. 
 

 

892  

                              

  
1301-
П1     

Реконструкција објекта 
за спорт и физичку 
културу у Ражњу                     

    810   
Услуге рекреације и 
спорта                     

      511 
Зграде и грађевински 
објекти 

3 900 
000 1 681 699 43,12       4 500 000 336 340 7,47 2 018 039 

        Функција 810: 
3 900 

000 1 681 699 43,12       4 500 000 336 340 7,47 2 018 039 

        
Свега за пројекат 1301-
П1: 

3 900 
000 1 681 699 43,12       4 500 000 336 340 7,47 2 018 039 

        Свега за програм 14: 
10 335 

000 6 709 699 64,92 0     4 500 000 336 340 7,47 7 046 039 

                              

  0901     

ПРОГРАМ 11: 
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА 
ЗАШТИТА                     

  
0901-
0003     

Дневне услуге у 
зајендици                     

    020   Старост                     

      472 
Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета  

7 500 
000 2 460 903 32,81       3 000 000 

2 710 
998 90,37 5 171 902 

        Функција 020: 
7 500 

000 2 460 903 32,81       3 000 000 
2 710 

998 90,37 5 171 902 

        
Свега за програмску 
активност 0901-0003: 

7 500 
000 2 460 903 32,81 0     3 000 000 

2 710 
998 90,37 5 171 902 

                              

  
0901-
П1     

Унапређење услуге ПУК 
увођењем хигијен.и 
здрав. Заштите                     

    070   Старост                     

      423 услуге по уговору             47 000 0 0,00 0 

      426 материјал 80 000   0,00       0 0   0 

      472 
Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета             881 000 704 800 80,00 704 800 

      512 Машине и опрема 30 000   0,00       85 000 0   0 
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        функција 020: 110 000 0 0,00 0 0   1 013 000 704 800 69,58 704 800 

        
Свега за пројекат 0901-
П1: 110 000 0 0,00 0 0   1 013 000 704 800 69,58 704 800 

  
0901-
П2     

Социјално становање и 
активне инклузије                     

    060   Становање                     

      472 
Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета             10 000 0     

        функција 060:             10 000 0     

        
свега за пројекат 0901-
П2:             10 000 0     

  
0901-
П3     

Боље спречити него 
лечити                     

    090   

Социјална зашт. 
некласификова на 
др.месту                     

      421 стални трошкови             25 000 0 0,00   

      423 услуге по уговору             155 000 0 0,00   

      426 материјал             115 000 0 0,00   

      472 
Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета             1 850 000 224 609 12,14   

        функција 090             2 145 000 224 609 10,47   

        
свега за пројекат 0901-
П3:             2 145 000 224 609 10,47   

  
0901-
0006     

Подршка деци и 
породицама са децом                     

    040   Породица и деца                     

      472 
Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета 

2 200 
000 1 155 268 52,51             1 155 268 

        Функција 040: 
2 200 

000 1 155 268 52,51             1 155 268 

        
Свега за програмску 
активност 0901-0006: 

2 200 
000 1 155 268 52,51             1 155 268 

                              

  
0901-
0005     

Активности Црвеног 
крста                     

    090   Социјална заштита                     
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неклас. на другом месту 

      481 
Дотације невладиним 
организацијама 970 000 690 452 71,18             690 452 

        Функција 090: 970 000 690 452 71,18       0     690 452 

        
Свега за програмску 
активност 0901-0005: 970 000 690 452 71,18 0     0     690 452 

        Свега за програм 11: 
10 780 

000 4 306 624 39,95 0     6 168 000 
3 640 

408 59,02 7 947 031 

                              

  0401     
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                     

  
0401-
0003     Заштита природе                     

    540   

Заштита биљног и 
живот. света и 
крајолика                     

      423 Услуге по уговору 
1 036 

000 251 572 24,28             251 572 

      424 Специјализоване услуге 300 000 120 000 40,00             120 000 

      541 Земљиште 200 000 0         800 000 0 0,00 0 

        Функција 540: 
1 536 

000 371 572 24,19       800 000 0 0,00 371 572 

        
Свега за програмску 
активност 0401-0003: 

1 536 
000 371 572 24,19 0     800 000 0 0,00 371 572 

                              

  
0401-
0004     

Управљање отпадним 
водама                     

    520   
Управљање отпадним 
водама                     

      511 
Зграде и грађевински 
објекти 

1 500 
000 0         1 752 000 0 0,00 0 

      541 Земљиште               0   0 

        Функција 520: 
1 500 

000 0         1 752 000 0 0,00 0 

        
Свега за програмску 
активност 0401-0004: 

1 500 
000 0   0     1 752 000 0 0,00 0 
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0401-
0005     

Управљање 
комуналним отпадом                     

    510   Управљање отпадом                     

      541 Земљиште             300 000 0   0 

      512 машине и опрема             20 000 000       

        Функција 510: 0 0         20 300 000 0 0 0 

        
Свега за програмску 
активност 0401-0005: 0 0         20 300 000 0   0 

        Свега за програм 6: 
3 036 

000 371 572 12 0 0   22 852 000 0   371 572 

                              

  1102     

ПРОГРАМ 2: 
КОМУНАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ                     

  
1102-
0008     

Управљање и 
снабдевање водом за 
пиће                     

    630   Водоснабдевање                     

      451 
Субв. јавн. нефинанси. 
предуз. и орг. 

1 000 
000 1 000 000 

100,0
0       0     1 000 000 

      511 
Зграде и грађевински 
објекти   0         2 700 000 0 0,00 0 

      541 Земљиште                   0 

        Функција 630: 
1 000 

000 1 000 000 
100,0

0       2 700 000 0 0,00 1 000 000 

        
Свега за програмску 
активност 1102-0008: 

1 000 
000 1 000 000 

100,0
0 0     2 700 000 0 0,00 1 000 000 

                              

  
1102-
0003     

Одржавање чистоће на 
површинама јавне 
намене                     

    660   

Послови становања и 
заједнице 
некласификов. на другом 
месту                      

      421 Стални трошкови 
5 880 

000 4 406 715 74,94 0     0     4 406 715 
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        Функција 660: 
5 880 

000 4 406 715 74,94 0     0     4 406 715 

        
Свега за програмску 
активност 1102-0003: 

5 880 
000 4 406 715 74,94 0     0     4 406 715 

                              

  
1102-
0001     

Управљање/одржавање 
јавним осветљењем                     

    640   Улична расвета                     

      421 Стални трошкови 
6 500 

000 3 216 913 49,49 0     0     3 216 913 

      425 
Текуће поправке и 
одржавање 

1 000 
000 357 600 35,76             357 600 

      512 машине и опрема             1 200 000 
1 118 

400 93,20   

        Функција 640: 
7 500 

000 3 574 513 47,66       1 200 000 
1 118 

400   3 574 513 

        
Свега за програмску 
активност 1102-0001: 

7 500 
000 3 574 513 47,66 0     1 200 000 

1 118 
400   4 692 913 

        Свега за програм 2: 
14 380 

000 8 981 228 62,46 0     3 900 000 
1 118 

400 28,68 10 099 628 

  1501     
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ 
ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ                     

  
1501-
п1     

Подршка развоју 
иновативних модела за 
соц. укључивање-Јаке 
жене                     

    050   Незапосленост                     

      415 Накнаде за запослене             99 000 98 662 99,66 98 662 

      423 Услуге по уговору 45 000 0         1 329 000 
1 202 

853 90,51 1 202 853 

      426 Материјал             245 000 200 557 81,86 200 557 

      482 
Порези, обавезне таксе и 
казне             11 000 8 400 76,36 8 400 

        функција 050: 45 000           1 684 000 
1 510 

472 89,70 1 510 472 

        
Свега за пројекат 1501-
П1 45 000           1 684 000 

1 510 
472 89,70 1 510 472 

        Свега за програм 3: 45 000           1 684 000 1 510 89,70 1 510 472 
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472 

  

0701 

    

ПРОГРАМ 7: 
ОРГАНИЗАЦИЈА 
САОБАЋАЈА И 
САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА                     

  
0701-
0002     

Одржавање 
саобраћајне 
инфраструктуре                     

    451   Друмски саобраћај                     

      425 
Текуће поправке и 
одржавање 

35 200 
000 27 433 151 77,94 0     800 000 0   27 433 151 

      426 Материјал 342 000 340 800 99,65               

      511 
зграде и грађевински 
објекти             9 500 000 0 0,00 0 

      512 машине и опрема                   0 

        Функција 451: 
35 542 

000 27 773 951 78,14 0     10 300 000 0 0,00 27 773 951 

    360   
Јавни ред и безбедност 
неклас. на другом месту                     

      425 
Текуће поправке и 
одржавање 600 000 0                 

      512 Машине и опрема 500 000 0                 

        Функција 360: 
1 100 

000                   

        
Свега за програмску 
активност 0701-0002: 

36 642 
000 27 773 951 75,80 0     10 300 000 0   27 773 951 

                              

  
0701-
П1     

Реконструкција дела 
општинског пута ОП139-4 
од државног пута другог Б 
реда раскрсница у 
Подгорцу до Пардика                     

    451   Друмски саобраћај                     

      511 
зграде и грађевински 
објекти 

6 987 
000           7 350 000     0 

        функција 451: 
6 987 

000           7 350 000     0 
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свега за пројекат 0701-
П1 

6 987 
000           7 350 000 0   0 

        Свега за програм 7: 
43 629 

000 27 773 951 63,66 0     17 650 000 0 0,00 27 773 951 

                              

  2001     

ПРОГРАМ 
8:ПРЕДШКОЛСКО 
ОБРАЗОВАЊЕ И 
ВАСПИТАЊЕ                     

  
2001-
П1     

Санација крове на делу 
дечјег вртића 
"Лептирићи" у Ражњу                     

    911   
Предшколско 
образовање                     

      511 
Зграде и грађевински 
објекти 

1 170 
000           4 430 000       

        
Извори финансирања 
за функцију 911:                     

      01 Приходи из буџета 
1 170 

000                   

      13 
Нераспоређени вишак 
прих. из ранијих година             4 430 000       

        Функција 911: 
1 170 

000           4 430 000 0   0 

        
Извори финанс. за 
пројекат 2001-П1                     

      01 Приходи из буџета 
1 170 

000                   

      13 
Нераспоређени вишак 
прих. из ранијих година             4 430 000       

        
Свега за пројекат 2001-
П1: 

1 170 
000           4 430 000 0   0 

                              

        Свега за програм 8: 
1 170 

000     0     4 430 000 0   5 600 000 

                              

  0101     
ПРОГРАМ 5: 
ПОЉОПРИВРЕДА И                     
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РУРАЛНИ РАЗВОЈ 

  
0101-
0001     

Подршка за 
спровођење 
пољопривредне 
политике у локалној 
заједници                     

    421   Пољопривреда                     

      423 Услуге по уговору 
1 900 

000 0 0,00             0 

      426 Материјал 100 000 0 0,00             0 

      451 
субвенције јавним 
нефин. Пред. И организ. 

3 600 
000 0 0,00             0 

      481 
Дотације невладиним 
организацијама 700 000 0 0,00             0 

        Функција 421: 
6 300 

000   0,00               

        
Свега за програмску 
активност 0101-0001: 

6 300 
000 0 0,00 0     0     0 

        Свега за програм 5: 
6 300 

000 0 0,00 0     0     0 

        Свега за Главу 3.0: 
171 282 

000 95 932 472 56,01 0     107 696 000 

31 820 
074 29,55 127 752 546 

                              

3.0.1       

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА 
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ                     

  0401     
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                     

  
0401-
0001     

Управљање заштитом 
жив. сред. и прир. вред.                     

    560   
Заштита животне 
средине                     

      423 Услуге по уговору 450 000 3 953 0,88             3 953 

      424 Специјализоване услуге 500 000 0 0,00             0 

      481 
Дотације невладиним 
организацијама 60 000 0 0,00             0 
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      512 Машине и опрема 780 000 0 0,00             0 

        Функција 560: 
1 790 

000 3 953 0,22       0 0   3 953 

        
Свега за програмску 
активност 0401-0001: 

1 790 
000 3 953 0,22 0     0 0   3 953 

        Свега за програм 6: 
1 790 

000 3 953 0,22 0     0 0   3 953 

                              

3.0.2       
ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ                     

  2002     
ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО 
ОБРАЗОВАЊЕ                     

  
2002-
0001     

Функционисање 
основних школа                     

    912   Основно образовање                     

                              

        
О.Ш. "Иван Вушовић" 
Ражањ                     

                              

      463 
Трансфери осталим 
нивоима власти 

20 645 
000 5 934 907 28,75             5 934 907 

                              

        
О.Ш. "Вук Караџић" 
Витошевац                     

      463 
Трансфери осталим 
нивоима власти 

19 495 
000 8 202 575 42,08             8 202 575 

                            0 

        

ШОМО "Владимир 
Ђорђевић"  

Алексинац                     

      463 
Трансфери осталим 
нивоима власти 730 000 275 625 37,76             275 625 

        Функција 912: 
40 870 

000 14 413 107 35,27 0     0     14 413 107 

        
Свега за програмску 
активност 2002-0001: 

40 870 
000 14 413 107 35,27       0     14 413 107 

        Свега за програм 9: 40 870 14 413 107 35,27       0     14 413 107 
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000 

                              

3.0.3       

ЦЕНТАР ЗА 
СОЦИЈАЛНИ РАД 
РАЖАЊ                     

  0901     

ПРОГРАМ 11: 
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА 
ЗАШТИТА                     

  
0901-
0001     Социјалне помоћи                     

    070   

Социјална помоћ 
угроженом 
становништву 
некласификована на 
другом месту                     

      463 
Трансфери осталим 
нивоима власти 

1 840 
000 611 664 33,24             611 664 

        Функција 070: 
1 840 

000 611 664 33,24       0     611 664 

                              

    090   

Социјална заштита 
некласиф. на другом 
месту                     

      463 
Трансфери осталим 
нивоима власти 

9 000 
000 7 027 584 78,08             7 027 584 

        Функција 090: 
9 000 

000 7 027 584 78,08       0     7 027 584 

                              

        
Свега за програмску 
активност 0901-0001: 

10 840 
000 7 639 248 70,47 0     0     7 639 248 

        Свега за програм 11: 
10 840 

000 7 639 248 70,47 0     0     7 639 248 

                              

3.0.4       

ДОМ ЗДРАВЉА "ДР 
МИЛОРАД 
МИХАЈЛОВИЋ"                     

  1801     
ПРОГРАМ 12: 
ПРИМАРНА                     
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ЗДРАВСТВЕНА 
ЗАШТИТА 

  
1801-
0001     

Функционисање 
установа примарне 
здравствене заштите                     

    721   
Oпште медицинске 
услуге                     

      464 
Дотације здравственим 
организацијама 

13 560 
000 3 896 889 28,74             3 896 889 

        Функција 721: 
13 560 

000 3 896 889 28,74       0     3 896 889 

        
Свега за програмску 
активност 1801-0001: 

13 560 
000 3 896 889 28,74 0     0     3 896 889 

        Свега за програм 12: 
13 560 

000 3 896 889 28,74       0     3 896 889 

                              

                              

3.1.       КУЛТУРА                     

        ДОМ КУЛТУРЕ РАЖАЊ                     

  1201     
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ 
КУЛТУРЕ                     

  
1201-
0001     

Функционисање 
локалних установа 
културе                     

    820   Услуге културе                     

      411 
Плате, додаци и накнаде 
запослених 

2 396 
000 1 277 036 53,30             1 277 036 

      412 
Социјални допр. на терет 
послодавца 428 000 212 626 49,68             212 626 

      414 
Социјална давања 
запосленима 0                 0 

      415 Накнаде за запослене 50 000 6 025 12,05             6 025 

      421 Стални трошкови 930 000 493 700 53,09             493 700 

      422 Трошкови путовања 20 000 0 0,00             0 

      423 Услуге по уговору 
1 560 

000 1 001 617 64,21       100 000 0   1 001 617 

      424 Специјализоване услуге 0 0           0 0,00 0 
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      425 
Текуће поправке и 
одржавање 750 000 0 0,00             0 

      426 Материјал 330 000 123 404 37,40             123 404 

      482 
Порези, обавезне таксе и 
казне 16 000 0 0,00             0 

      512 Машине и опрема 950 000 157 200 16,55             157 200 

      515 Нематеријална имовина 250 000 102 957 41,18             102 957 

        Функција 820: 
7 680 

000 3 374 566 43,94 0 0   100 000 0 0,00 0 

                              

        
Свега за програмску 
активност 1201-0001: 

7 680 
000 3 374 566 43,94 0 0 #DIV/0! 100 000 0 0,00 3 972 430 

        Свега за програм 13: 
7 680 

000 3 374 566 43,94 0 0 #DIV/0! 100 000 0 0,00 3 972 430 

        Свега за Главу 3.1: 
7 680 

000 3 374 566 43,94 0 0 #DIV/0! 100 000 0 0,00 3 972 430 

                              

3.2.       
ДРУШТВЕНА БРИГА О 
ДЕЦИ                     

        
П.У. "ЛЕПТИРИЋИ" 
РАЖАЊ                     

  
2001 

    

ПРОГРАМ 8: 
ПРЕДШКОЛСКО 
ВАСПИТАЊЕ                     

  
2001-
0001     

Функционисање 
предшколских 
установа                     

    911   
Предшколско 
образовање                     

      411 
Плате, додаци и накнаде 
запослених 

18 620 
000 13 027 162 69,96             13 027 162 

      412 
Социјалн  допр. на терет 
послодавца 

3 195 
000 2 169 022 67,89             2 169 022 

      414 
Социјална давања 
запосленима 240 000 110 300 45,96 130 000 110 300 84,85 0     220 600 

      415 Накнаде за запослене 
1 307 

000 952 576 72,88             952 576 
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      416 
Награде, бонуси и ост 
.пос.расходи 435 000 410 000 94,25             410 000 

      421 Стални трошкови 
1 443 

000 1 019 522 70,65             1 019 522 

      422 Трошкови путовања 20 000 0 0,00             0 

      423 Услуге по уговору 
2 065 

000 1 232 333 59,68       300 000 134 791 44,93 1 367 124 

      424 Специјализоване услуге 200 000 74 384 37,19             74 384 

      425 
Текуће поправке и 
одржавање 600 000 504 487 84,08 250 000 94 900 37,96       599 387 

      426 Материјал 
2 750 

000 1 662 952 60,47             1 662 952 

      482 
Порези, обавезне таксе и 
казне 40 000 7 444 18,61 0           7 444 

      511 
Зграде и грађевински 
објекти 50 000 0 0,00             0 

      512 Машине и опрема 350 000 301 870 86,25             301 870 

        Функција 911: 
31 315 

000 21 472 053 68,57 380 000     300 000   0,00 21 472 053 

                              

        
Свега за програмску 
активност 2001-0001: 

31 315 
000 21 472 053 68,57 380 000 205 200 54,00 300 000 134 791 44,93 21 812 044 

        Свега за програм 8: 
31 315 

000 21 472 053 68,57 380 000 205 200 54,00 300 000 134 791 44,93 21 812 044 

        Свега за Главу 3.2: 
31 315 

000 21 472 053 68,57 380 000 205 200 54,00 300 000 134 791 44,93 21 812 044 

                              

3.3.       МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ                     

  
0602 

    
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА                     

  
0602-
0002     

Функционисање 
месних заједница                     

    160   

Опште јавне услуге 
некласиф. на другом 
месту                     

      421 Стални трошкови 750 000 376 998 50,27             376 998 

      423 Услуге по уговору 300 000 15 094 5,03             15 094 
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      424 Специјализоване услуге 200 000 0 0,00             0 

      425 
Текуће поправке и 
одржавање 

6 090 
000 899 654 14,77             899 654 

      426 Материјал 200 000 0 0,00             0 

      512 Машине и опрема 300 000 0 0,00             0 

        Функција 160: 
7 840 

000 1 291 747 16,48 0     0     1 291 747 

                              

        
Свега за програмску 
активност 0602-0002: 

7 840 
000 1 291 747 16,48 0     0     1 291 747 

        Свега за програм 15: 
7 840 

000 1 291 747 16,48 0     0 0   1 291 747 

        Свега за Главу 3.3: 
7 840 

000 1 291 747 16,48 0     0 0   1 291 747 

                              

3.4       
Туристичка 
организација                     

  1502     
ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ 
ТУРИЗМА                     

  
1502-
0001     

Управљање развојем 
туризма                     

    473   Туризам                     

      411 
Плате,додаци и накнаде 
запослених 

1 050 
000 775 198 73,83               

      412 
социјални доприноси на 
терет послодавца 179 000 137 591 76,87               

      415 накнаде за запослене 170 000 117 917 69,36               

      421 стални трошкови 270 000 60 326 22,34               

      422 трошкови путовања 85 000 35 751 42,06               

      423 услуге по уговору 
1 612 

000 447 240 27,74               

      425 
текуће поправке и 
одржавање 60 000 0 0,00               

      426 материјал 150 000 77 655 51,77               

      512 машине и опрема 100 000 14 400 14,40               

        функција 473: 
3 676 

000 1 666 078 45,32 0 0   0 0   0 
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Свега за програмску 
активност 1502-0001: 

3 676 
000 1 666 078 45               

        Свега за програм 4 
3 676 

000 1 666 078 45         0     

        Свега за главу 3.4 
3 676 

000 1 666 078           0     

                              

          
288 853 

000 
149 690 

112                 

                              

                              

        УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3. 
288 853 

000 
149 690 

112   380 000 205 200   
108 096 

000 
31 954 

865 30 181 850 177 

                              

        
УКУПНО РАСХОДИ И 
ИЗДАЦИ 

298 561 
000 

155 283 
359 52,01 380 000 205 200 54,00 

108 096 
000 

31 954 
865 29,56 187 443 424 
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Шифра 

Назив 
Средства из 

буџета 

ОСТВАРЕНО 

01.01-30.06 

Структ-

ура % 

Сопствени 

и други 

приходи 

ОСТВАРЕНО 

01.01-30.06 

Структ-

ура % 

УКУПНО 

УТРОШЕНА 

СРЕДСТВА 

Надлежан 

орган/особа Програм 

 

Програмска 

активност/  

Пројекат 

1 2 3 4   5 6     7 8 

1101   Програм 1.  Урбанизам и просторно планирање 800 000   0,3% 16 416 000 501 000 3,1% 501 000   

  1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање 500 000   0,2% 2 721 000 501 000 18,4% 501 000   

  1101-0003 Спровођење урбанистичких и  просторних планова 0   0,0% 13 695 000 0 0,0% 0   

  1101-0004 стамбена подршка 300 000   0,1% 0 0 #DIV/0! 0   

1102   Програм 2.  Комунална делатност 14 380 000 8 981 228 62,5% 3 900 000 1 118 400 28,7% 10 099 628   

  1102-0001 Управљање-одржавање јавним осветљењем 7 500 000 3 574 513 47,7% 1 200 000 1 118 400 93,2% 4 692 913   

  1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 5 880 000 4 406 715 74,9% 0     4 406 715   

  1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 1 000 000 1 000 000 100,0% 2 700 000 0 0,0% 1 000 000   

1501   Програм 3.  Локални економски развој 45 000     1 684 000 1 510 472   1 729 000   

  1501-0001 

Подршка развоју иновативних модела за соц. Укључ.-Јаке 

жене 
45 000 0 0,0% 1 684 000 1 510 472 89,7% 1 729 000   

1502   Програм 4.  Развој туризма 3 676 000 1 666 078 45,3% 0     3 676 000   

  1502-0001 Управљање развојем туризма 3 676 000 1 666 078 45,3%       1 666 078   

0101   Програм 5.  Развој пољопривреде 6 300 000 0 0,0% 0     0   

  

0101-0001 

подршка за спровођење пољопривредне политике у 

локалној заједници 

6 300 000 0 0,0% 0     0 

Начелник 

општинске 

управе Ражањ 

0401   Програм 6.  Заштита животне средине 4 826 000 375 525 7,8% 22 852 000 0 0,0% 375 525   

  

0401-0001 Управљање заштитом животне средине и природних 

вредности 
1 790 000 3 953 0,2% 0 0   3 953 

Фонд за ЗЖС-

Комисија за ЗЖС 

  

0401-0003 

Заштита природе 
1 536 000 371 572 24,2% 800 000 0 0,0% 371 572 

ОУ опшине 

Ражањ-Начелник 

  

0401-0004 

Управљање отпадним водама 
1 500 000 0 0,0% 1 752 000 0 0,0% 0 

ОУ опшине 

Ражањ-Начелник 

  
0401-0005 

Управљање комуналним отпадом 0 0 #DIV/0! 20 300 000 0   0   

0701   Програм 7.  Орган.саобраћаја и саобраћајна инфрастр. 43 629 000 27 773 951 63,7% 17 650 000 0 0,0% 27 773 951   

  

0701-0002 

Одржавање саобраћајне инфраструктуре 

36 642 000 27 773 951 75,8% 10 300 000 0   27 773 951 

Начелник 

општинске 

управе Ражањ 

  0701-П1 

Реконструкција дела општинског пута ОП 139-4 Подгорац-

Пардик 

6 987 000   0,0% 7 350 000 0 0,0% 0 

Начелник 

општинске 

управе Ражањ 

2001   Програм 8.  Предшколско васпитање 32 485 000 21 472 053 66,1% 5 110 000 339 991 6,7% 21 812 044   
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2001-0001 Функционисање предшколских установа  

31 315 000 21 472 053 68,6% 680 000 339 991 50,0% 21 812 044 

Дечији вртић 

"Лептирић"-

директор 

  2001-П1 
Санација крова на делу дечјег вртића "Лептирићи  1 170 000 0 0,0% 4 430 000 0 0,0% 5 600 000   

2002   Програм 9.  Основно образовање 40 870 000 14 413 107 35,3% 0     14 413 107   

  

2002-0001 Функционисање основних школа 
40 870 000 14 413 107 35,3% 0     14 413 107 

Директори 

основних школа 

0901   Програм 11.  Социјална  и дечја заштита 21 620 000 11 945 872 55,3% 6 168 000 3 640 408 59,0% 15 586 279   

  
0901-0001 

Социјалне помоћи 
10 840 000 7 639 248 70,5% 0     7 639 248 

Центар за 

соц.рад-директор 

  

0901-0005 

Активности Црвеног крста 

970 000 690 452 71,2% 0     690 452 

председник  

Црвеног крста 

Ражањ 

  

0901-0006 

Подршка деци и породица са децом 

2 200 000 1 155 268 52,5% 0     1 155 268 

Начелник 

општинске 

управе Ражањ 

  

0901-0007 

Подршка старим лицима и/или особама са инвалидитетом  

7 500 000 2 460 903 32,8% 3 000 000 2 710 998   5 171 902 

Начелник 

општинске 

управе Ражањ 

  

0901-П1 Унапређење услуге ПУК увођењем хигијен.и здрав. 

Заштите 

110 000 0 0,0% 1 013 000 704 800 69,6% 704 800 

Пројкетни тим за 

реализацију 

пројекта 

  0901-П2 Социјално становање и активне инклузије 0 0 #DIV/0! 10 000 0 0,0% 10 000   

  0901-П3 Боље спречити него лечити 0 0 #DIV/0! 2 145 000 224 609 10,5% 2 145 000   

1801   Програм 12.  Примарна здравствена заштита 13 560 000 3 896 889 28,7% 0     3 896 889   

  
1801-0001 

Функционисање установа примарне здравствене заштите 
13 560 000 3 896 889 28,7% 0     3 896 889 

Дом здравља 

Ражањ-директор 

1201   Програм 13.  Развој културе 11 681 000 5 977 194 51,2% 7 953 000 5 276 422 66,3% 11 253 615   

  1201-0001 Функционисање локалних установа културе  
7 680 000 3 374 566 43,9% 100 000   0,0% 3 374 566 

Дом културе 

Ражањ-директор 

  1201-0003 

Унапређење система очувања и предствљања културно-

историјског наслеђа 3 500 000 2 385 719 68,2% 0 0 #DIV/0! 2 385 719 

Начелник 

општинске 

управе Ражањ 

  1201-П1 Фолклор у прекогр. Рег.-кључ европског културног 

идентитета 
501 000 216 909 43,3% 7 853 000 5 276 422 67,2% 8 354 000   

1301   Програм 14.  Развој спорта и омладине 10 335 000 6 709 699 64,9% 4 500 000 336 340 7,5% 7 046 039   

  

1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, 

удружењима и савезима 
6 000 000 5 028 000 83,8% 0     5 028 000 Спортски савез 

  1301-0005 

Спровођење омладинске политике-КЗМ 

435 000 0 0,0% 0     0 

канцеларија за 

младе општине 

Ражањ 

  1301-П1 Реконструкција објекта за спорт и физичку културу у 

Ражњу 
3 900 000 1 681 699 43,1% 4 500 000 336 340 7,5% 2 018 039 

општинска 

управа Ражањ 

0602   Програм 15.  Локална самоуправа 84 646 000 46 478 518 54,9% 22 243 000 19 437 034 87,4% 65 915 551   
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0602-0001 

Функционисање локалне самоуправе и градских општина 

71 806 000 45 186 771 62,9% 22 243 000 19 437 034 87,4% 64 623 804 

Начелник 

општинске 

управе Ражањ 

  

0602-0002 

Функционисање месних заједница 

7 840 000 1 291 747 16,5% 0     1 291 747 

Начелник 

општинске 

управе Ражањ 

  0602-0009 Текућа буџетска резерва 4 000 000 0 0,0%           

  0602-0010 Стална буџетска резерва 1 000 000 0 0,0%           

  0602-0014 Управљање у ванредним ситуацијама 0 0 #DIV/0!     #DIV/0! 0   

2101   Програм 16. Политички систем локалне самоуправе 9 708 000 5 593 247 57,6%       5 593 247   

  2101-0001 Функционисање скупштине 4 733 000 2 619 140 55,3% 0     2 619 140   

  2101-0002 Функиционисање извршних органа 4 975 000 2 974 107 59,8% 0     2 974 107   

  2101-0003 Подршка раду извршин органа власти и скупштине     #DIV/0!     #DIV/0! 0   

  УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ  298 561 000 155 283 359 52,0% 108 476 000 32 160 065 29,6% 187 443 425   

   

              298 561 

000       
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На основу члана 60 ,став 2 Закона о пољопривредном земљишту („ Службени гласник РС“, 

број 62/06 , 65/08-др.закон, 41/09, 112/15,  80/2017 и 95/18), члана 32 , став 1, тачка 4 и 6 

Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник РС „ број 129 / 07, 83/14 - др. закони 

101/2016 - др. Закони 47/18)  и члана 40, став 1 , тачка 6 и 29 Статута општине Ражањ 

(„Службени лист општине Ражањ број1/19), уз сагласност Министарства пољопривреде, 

шумарства и водопривреде, Управе за пољопривредно земљиште РС, број 320-11-9348/2021-

14 од15.10.2021. године Скупштина општине Ражањ, дана 25.11.2021. године доноси 

 

 

ОДЛУКУ  

О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ , УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ ЗА 2021.ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

 

     УСВАЈА СЕ Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у 

државној својини за 2021 годину. 

 

Члан 2. 

 

Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној 

својини за 2021 годину је саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 3. 

 

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

Ражањ„ . 

 

 

 

Број :320-64/21-11 

У Ражњу, 25.11.2021.године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

 

Председник 

Томислав Матић,с.р. 
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табела 1. Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама и културама 

       

  

обрадиво обрадиво 

Total 

остало остало 

Total 

Укупно: 

  

1 2 3 4 5 7 8 9 

Р.бр. КО 

ЊИВА ВРТ ВОЋЊАК ВИНОГРАД ЛИВАДА ПАШЊАК РИБЊАЦИ, 

ТРСТИЦИ И 

МОЧВАРЕ 

ОСТАЛО 

ЗЕМЉИШТЕ 

1 Браљина 5,0745 0 0,7412 0,2854 0 6,1011 102,4855 0 38,6614 141,1469 147,248 

2 Брачин 17,9768 0 0,6473 0 0 18,6241 2,3264 0 0,0698 2,3962 21,0203 

3 Варош 27,1613 0 0 0 0,0887 27,25 7,829 0 0 7,829 35,079 

4 Витошевац 9,7168 0,0047 0,2696 0,2062 0,0235 10,2208 225,6327 0 0,0036 225,6363 235,8571 

5 Грабово 3,0787 0 0,0876 0,0757 0 3,242 1,0755 0 0,0059 1,0814 4,3234 

6 Липовац 43,0643 0 0,0212 0 0 43,0855 14,5005 0 0 14,5005 57,586 

7 Мађере 3,3212 0 0,0652 0,1486 0 3,535 36,103 0 6,3473 42,4503 45,9853 

8 Малетина 2,8048 0 1,0651 0,112 0 3,9819 119,3438 0 9,1189 128,4627 132,4446 

9 Манастирско 0 0 0,095 0,0063 0 0,1013 5,9509 0 0 5,9509 6,0522 

10 Маћија 4,7497 0 0,0504 0,6571 0 5,4572 37,0921 0 0 37,0921 42,5493 

11 Пардик 15,0616 0 1,0792 0 0 16,1408 156,3098 0 0,1004 156,4102 172,551 

12 Подгорац 2,8549 0,0282 0,1334 0,1994 0 3,2159 158,0959 0 5,8959 163,9918 167,2077 

13 Послон 1,5177 0 19,5 4,361 0,1088 25,4875 79,7855 0 0,0737 79,8592 105,3467 

14 Прасковче 2,4291 0 0,0615 0,0315 0 2,5221 34,0312 0 0 34,0312 36,5533 

15 Претрковац 0,3116 0 0 0 0 0,3116 0,9164 0 0 0,9164 1,228 

16 Ражањ 22,5409 0,0022 1,2183 0 0,9342 24,6956 0,9067 0 1,5588 2,4655 27,1611 

17 Рујиште 39,8549 0 0,0698 0,0301 0 39,9548 32,321 0 1,8392 34,1602 74,115 

18 Скорица 18,9268 0 0,9756 0 3,2343 23,1367 56,0027 0 0,0079 56,0106 79,1473 

19 Смиловац 7,0746 0,0582 1,0431 0,0047 0,6999 8,8805 424,4054 0 39,7881 464,1935 473,074 

20 Церово 0,3075 0 0,1436 0,1946 0,1106 0,7563 172,5999 0 68,6436 241,2435 241,9998 

21 Црни Као 49,9785 0,003 0,0065 0,0497 1,1991 51,2368 127,1433 0 4,803 131,9463 183,1831 
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22 Чубура 0 0 0 0 0 0 13,3888 0 0,2701 13,6589 13,6589 

23 Шетка 32,5951 0 12,0446 0,1164 0,2316 44,9877 29,6475 0 0 29,6475 74,6352 

Укупно: 310,4013 0,0963 39,3182 6,4787 6,6307 362,9252 1837,8935 0 177,1876 2015,0811 2378,0063 

 

 

 
табела 2. Прегелд површина пољопривредног земљишта по облицима својине по КО 

       

   

обрадиво обрадив

о Total 

остало остало 

Total 

Укупно: 

   

1 2 3 4 5 7 8 9 

Р.бр. КО Облик својине 
ЊИВА ВРТ ВОЋЊАК ВИНОГРАД ЛИВАДА ПАШЊАК РИБЊАЦИ, 

ТРСТИЦИ И 
МОЧВАРЕ 

ОСТАЛО 
ЗЕМЉИШ
ТЕ 

1 Браљина Државна РС 4,2882 0 0,7412 0,2854 0 5,3148 102,4855 0 38,6614 141,1469 146,4617 

Државна Србија и 

Црна Гора 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други облици 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Јавна својина 0,7863 0 0 0 0 0,7863 0 0 0 0 0,7863 

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приватна 384,4727 0,0163 21,3792 39,0016 8,6982 453,568 108,5687 0 103,3683 211,937 665,505 

Браљина Total 389,5472 0,0163 22,1204 39,287 8,6982 459,6691 211,0542 0 142,0297 353,0839 812,753 

2 Брачин Државна 

РС 
12,1798 0 0,6473 0 0 12,8271 0,9005 0 0,0698 0,9703 13,7974 

Државна 

Србија и 

Црна Гора 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други 

облици 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Јавна 

својина 
5,797 0 0 0 0 5,797 1,4259 0 0 1,4259 7,2229 

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приватна 
1223,1475 0,6426 60,1165 34,2704 35,2968 

1353,473

8 
22,7668 0 228,3053 251,0721 1604,5459 

Брачин Total 
1241,1243 0,6426 60,7638 34,2704 35,2968 

1372,097

9 
25,0932 0 228,3751 253,4683 1625,5662 

3 Варош Државна 

РС 
26,1949 0 0 0 0,0887 26,2836 7,829 0 0 7,829 34,1126 

Државна 

Србија и 

Црна Гора 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други 

облици 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Јавна 

својина 
0,9664 0 0 0 0 0,9664 0 0 0 0 0,9664 

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приватна 745,5951 0,2763 35,105 9,3993 17,0856 807,4613 27,9207 0 165,2779 193,1986 1000,6599 

Варош Total 772,7564 0,2763 35,105 9,3993 17,1743 834,7113 35,7497 0 165,2779 201,0276 1035,7389 

4 Витошевац Државна 

РС 
5,001 0,0047 0,2696 0,2062 0,0235 5,505 225,6327 0 0,0036 225,6363 231,1413 

Државна 

Србија и 

Црна Гора 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други 

облици 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Јавна 
својина 

4,7158 0 0 0 0 4,7158 0 0 0 0 4,7158 

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Приватна 
1438,3577 3,0444 77,0639 55,9566 73,445 

1647,867

6 
95,6074 0 435,4792 531,0866 2178,9542 

Витошевац Total 
1448,0745 3,0491 77,3335 56,1628 73,4685 

1658,088

4 
321,2401 0 435,4828 756,7229 2414,8113 

5 Грабово Државна 

РС 
3,0787 0 0,0876 0,0757 0 3,242 1,0755 0 0,0059 1,0814 4,3234 

Државна 

Србија и 

Црна Гора 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други 

облици 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Јавна 

својина 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приватна 267,0599 0 21,5619 6,6346 27,7069 322,9633 32,7611 0 160,6423 193,4034 516,3667 

Грабово Total 270,1386 0 21,6495 6,7103 27,7069 326,2053 33,8366 0 160,6482 194,4848 520,6901 

6 Липовац Државна 

РС 
42,5549 0 0,0212 0 0 42,5761 14,0005 0 0 14,0005 56,5766 

Државна 
Србија и 

Црна Гора 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други 

облици 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Јавна 

својина 
0,5094 0 0 0 0 0,5094 0,5 0 0 0,5 1,0094 

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приватна 276,7407 0,1521 7,6487 9,5484 0,8121 294,902 5,0679 0 10,7477 15,8156 310,7176 

Липовац Total 319,805 0,1521 7,6699 9,5484 0,8121 337,9875 19,5684 0 10,7477 30,3161 368,3036 

7 Мађере Државна 

РС 
1,3945 0 0,0652 0,1486 0 1,6083 35,9116 0 6,3473 42,2589 43,8672 
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Државна 

Србија и 

Црна Гора 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други 

облици 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Јавна 

својина 
1,9267 0 0 0 0 1,9267 0,1914 0 0 0,1914 2,1181 

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приватна 523,1747 1,1036 33,2909 24,758 16,2512 598,5784 35,4244 0 119,1556 154,58 753,1584 

Мађере Total 526,4959 1,1036 33,3561 24,9066 16,2512 602,1134 71,5274 0 125,5029 197,0303 799,1437 

8 Малетина Државна 

РС 
0,1652 0 0,1432 0,112 0 0,4204 119,3438 0 9,1189 128,4627 128,8831 

Државна 

Србија и 

Црна Гора 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други 

облици 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Јавна 

својина 
2,6396 0 0,9219 0 0 3,5615 0 0 0 0 3,5615 

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приватна 126,9285 0,2669 11,6428 6,3365 10,7676 155,9423 14,8671 0 39,6874 54,5545 210,4968 

Малетина Total 129,7333 0,2669 12,7079 6,4485 10,7676 159,9242 134,2109 0 48,8063 183,0172 342,9414 

9 Манастирско Државна 

РС 
0 0 0,095 0,0063 0 0,1013 5,9509 0 0 5,9509 6,0522 

Државна 
Србија и 

Црна Гора 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други 

облици 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Јавна 

својина 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приватна 106,873 0 5,1546 3,9448 9,9323 125,9047 3,4724 0 29,0434 32,5158 158,4205 

Манастирско Total 106,873 0 5,2496 3,9511 9,9323 126,006 9,4233 0 29,0434 38,4667 164,4727 

10 Маћија Државна 

РС 
2,7107 0 0,0504 0,3282 0 3,0893 37,0921 0 0 37,0921 40,1814 

Државна 

Србија и 

Црна Гора 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други 

облици 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Јавна 

својина 
2,039 0 0 0,3289 0 2,3679 0 0 0 0 2,3679 

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приватна 205,7423 0,004 6,5482 10,9517 5,3393 228,5855 11,4412 0 70,2286 81,6698 310,2553 

Маћија Total 210,492 0,004 6,5986 11,6088 5,3393 234,0427 48,5333 0 70,2286 118,7619 352,8046 

11 Пардик Државна 

РС 
15,0616 0 1,0792 0 0 16,1408 156,3098 0 0,1004 156,4102 172,551 

Државна 

Србија и 

Црна Гора 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други 

облици 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Јавна 

својина 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приватна 434,0784 2,2226 33,7497 17,8921 12,3966 500,3394 6,4292 0 55,3589 61,7881 562,1275 

Пардик Total 449,14 2,2226 34,8289 17,8921 12,3966 516,4802 162,739 0 55,4593 218,1983 734,6785 

12 Подгорац Државна 

РС 
0 0 0 0 0 0 21,7349 0 2,773 24,5079 24,5079 

Државна 
Србија и 

Црна Гора 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други 

облици 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Јавна 

својина 
2,8549 0,0282 0,1334 0,1994 0 3,2159 136,361 0 3,1229 139,4839 142,6998 

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приватна 476,4389 6,3322 38,2816 34,4486 30,5381 586,0394 23,658 0 182,909 206,567 792,6064 

Подгорац Total 479,2938 6,3604 38,415 34,648 30,5381 589,2553 181,7539 0 188,8049 370,5588 959,8141 

13 Послон Државна 

РС 
1,2519 0 14,7565 3,1309 0,0341 19,1734 53,2184 0 0,0131 53,2315 72,4049 

Државна 

Србија и 

Црна Гора 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други 

облици 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Јавна 

својина 
0,2658 0 4,7435 1,2301 0,0747 6,3141 26,5671 0 0,0606 26,6277 32,9418 

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приватна 373,0841 0,422 21,2325 13,3804 31,0317 439,1507 11,6173 0 62,4959 74,1132 513,2639 

Послон Total 374,6018 0,422 40,7325 17,7414 31,1405 464,6382 91,4028 0 62,5696 153,9724 618,6106 

14 Прасковче Државна 0,4762 0 0,0615 0,0315 0 0,5692 34,0312 0 0 34,0312 34,6004 
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РС 

Државна 

Србија и 

Црна Гора 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други 

облици 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Јавна 

својина 
1,9529 0 0 0 0 1,9529 0 0 0 0 1,9529 

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приватна 288,7474 0 25,3802 18,9787 15,8811 348,9874 15,7485 0 45,9924 61,7409 410,7283 

Прасковче Total 291,1765 0 25,4417 19,0102 15,8811 351,5095 49,7797 0 45,9924 95,7721 447,2816 

15 Претрковац Државна 

РС 
0,0284 0 0 0 0 0,0284 0,5256 0 0 0,5256 0,554 

Државна 

Србија и 
Црна Гора 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други 

облици 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Јавна 

својина 
0,2832 0 0 0 0 0,2832 0,3908 0 0 0,3908 0,674 

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приватна 395,2311 0,7504 17,1258 2,8148 13,622 429,5441 3,6578 0 51,0099 54,6677 484,2118 

Претрковац Total 395,5427 0,7504 17,1258 2,8148 13,622 429,8557 4,5742 0 51,0099 55,5841 485,4398 

16 Ражањ Државна 

РС 
11,7471 0 1,0566 0 0,5356 13,3393 0,7136 0 1,5588 2,2724 15,6117 

Државна 

Србија и 

Црна Гора 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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облици 

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Јавна 

својина 
10,7938 0,0022 0,1617 0 0,3986 11,3563 0,1931 0 0 0,1931 11,5494 

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приватна 425,7413 0 19,6045 8,5973 5,2994 459,2425 15,3158 0 118,3247 133,6405 592,883 

Ражањ Total 448,2822 0,0022 20,8228 8,5973 6,2336 483,9381 16,2225 0 119,8835 136,106 620,0441 

17 Рујиште Државна 

РС 
35,4354 0 0,0698 0,0301 0 35,5353 32,2823 0 1,8392 34,1215 69,6568 

Државна 

Србија и 

Црна Гора 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други 

облици 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Јавна 

својина 
4,4195 0 0 0 0 4,4195 0,0387 0 0 0,0387 4,4582 

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приватна 795,036 4,7986 20,3918 16,0635 9,802 846,0919 30,113 0 168,9028 199,0158 1045,1077 

Рујиште Total 834,8909 4,7986 20,4616 16,0936 9,802 886,0467 62,434 0 170,742 233,176 1119,2227 

18 Скорица Државна 

РС 
13,613 0 0,9338 0 3,2336 17,7804 54,9574 0 0,0079 54,9653 72,7457 

Државна 

Србија и 
Црна Гора 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други 

облици 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Јавна 5,3138 0 0,0418 0 0,0007 5,3563 1,0453 0 0 1,0453 6,4016 
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својина 

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приватна 
947,8772 0,4694 59,8169 37,1552 101,7111 

1147,029

8 
87,2018 0 489,6425 576,8443 1723,8741 

Скорица Total 
966,804 0,4694 60,7925 37,1552 104,9454 

1170,166

5 
143,2045 0 489,6504 632,8549 1803,0214 

19 Смиловац Државна 
РС 

2,8537 0 0,367 0 0,2302 3,4509 424,298 0 39,7881 464,0861 467,537 

Државна 

Србија и 

Црна Гора 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други 

облици 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Јавна 

својина 
4,2209 0,0582 0,6761 0,0047 0,4697 5,4296 0,1074 0 0 0,1074 5,537 

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приватна 
893,6914 3,0232 64,7634 44,6147 60,0731 

1066,165

8 
45,431 0 174,106 219,537 1285,7028 

Смиловац Total 
900,766 3,0814 65,8065 44,6194 60,773 

1075,046

3 
469,8364 0 213,8941 683,7305 1758,7768 

20 Церово Државна 

РС 
0,1898 0 0,1436 0,1946 0,0345 0,5625 172,3253 0 68,6436 240,9689 241,5314 

Државна 

Србија и 

Црна Гора 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други 

облици 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Јавна 

својина 
0,1177 0 0 0 0,0761 0,1938 0,2746 0 0 0,2746 0,4684 

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Приватна 97,5655 0,0804 7,4049 6,2599 11,385 122,6957 20,0789 0 38,1681 58,247 180,9427 

Церово Total 97,873 0,0804 7,5485 6,4545 11,4956 123,452 192,6788 0 106,8117 299,4905 422,9425 

21 Црни Као Државна 

РС 
15,692 0,003 0,0065 0,0202 0 15,7217 70,2647 0 4,803 75,0677 90,7894 

Државна 

Србија и 

Црна Гора 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други 

облици 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Јавна 

својина 
34,2865 0 0 0,0295 1,1991 35,5151 56,8786 0 0 56,8786 92,3937 

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приватна 599,9523 1,129 30,3082 21,4308 7,242 660,0623 21,0384 0 104,8416 125,88 785,9423 

Црни Као Total 649,9308 1,132 30,3147 21,4805 8,4411 711,2991 148,1817 0 109,6446 257,8263 969,1254 

22 Чубура Државна 

РС 
0 0 0 0 0 0 12,2273 0 0,2701 12,4974 12,4974 

Државна 

Србија и 

Црна Гора 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други 

облици 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Јавна 

својина 
0 0 0 0 0 0 1,1615 0 0 1,1615 1,1615 

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приватна 129,0792 0 9,953 6,616 3,9475 149,5957 8,648 0 45,8106 54,4586 204,0543 

Чубура Total 129,0792 0 9,953 6,616 3,9475 149,5957 22,0368 0 46,0807 68,1175 217,7132 

23 Шетка Државна 

РС 
31,0892 0 11,9779 0 0 43,0671 1,5618 0 0 1,5618 44,6289 
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Државна 

Србија и 

Црна Гора 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Други 

облици 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Друштвена 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Задружна 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Јавна 

својина 
1,5059 0 0,0667 0,1164 0,2316 1,9206 28,0857 0 0 28,0857 30,0063 

Мешовита 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Приватна 756,6182 0,5905 39,0765 18,5195 34,765 849,5697 14,1783 0 77,143 91,3213 940,891 

Шетка Total 789,2133 0,5905 51,1211 18,6359 34,9966 894,5574 43,8258 0 77,143 120,9688 1015,5262 

Укупно: 
12221,6344 25,4208 705,9189 454,0521 549,6603 

13956,68

65 
2498,9072 0 

3153,828

7 
5652,7359 19609,4224 

 

 

 
табела 3. Површине пољопривредног земљишта по класама и културама 

    
           

 

пољопривредно земљиште у ха Укупно: 

 

класа 

Култура 1 2 3 4 5 6 7 8 

ВИНОГРАД   4,7841 1,059 0,6356         6,4787 

ВОЋЊАК 0,1612 33,2025 3,1359 0,9458 1,8728       39,3182 

ВРТ 0,0022   0,0659 0,0282         0,0963 

ЛИВАДА   0,0235 1,4385 0,5104 1,7655 2,8928     6,6307 

ЊИВА 0,1265 5,3259 54,0412 89,6586 82,1339 51,211 27,3181 0,5861 310,4013 

ПАШЊАК 0,4498 23,5881 9,1971 43,9859 395,2871 837,434 527,9515   1837,8935 

Укупно: 0,7397 66,9241 68,9376 135,7645 481,0593 891,5378 555,2696 0,5861 2200,8187 
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        ТАБЕЛА 4: Одводњавање 

      каналска мрежа цевна дренажа УКУПНО у ха 

 изграђено у ха у функцији у ха изграђено у ха у функцији у ха изграђено у ха у функцији у ха 

             

 

        ТАБЕЛА 5: Наводњавање 

      широкозахватне 

машине у ха 

тифони у ха кап по кап 

(миниорошавање)у ха 

кишна крила у ха остало у ха УКУПНО у ха 

             

 

        ТАБЕЛА 6: Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације ливада и пашњака 

 физичке 

мелиорације у ха 

хемијске 

мелиорације у 

ха 

биолошке 

мелиорације у ха 

мелиорације 

ливада и пашњака 

у ха 

остало у ха УКУПНО у ха 
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План прихода сопственог учешћа 

 
Извор средстава Износ 

Очекивана средства од закупа пољопривредног земљишта у државној својини 510 000,00 

Планирана средства од закупа пољопривредног земљишта у државној својини 300 000,00 

Буџетом ЈЛС -средства опредељена за мере и активности из области  заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта 

5 650 000,00 

Укупно 6 460 000,00 

  

 

План радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта 

Намене улагања Једница мере Предрачунска 

вредност улагања 

Сопствено учешће Други извори 

дин % дин % 

   1 Уређење пољопривредног земљишта 6 460 000,00 6 460 000,00 0,00 

уређење атарских путева Дужина у км - 1.00 6 460 000,00 6 460 000,00 100 0,00 0 

Укупно (1+2+3) 6 460 000,00 6 460 000,00 0,00 
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Извештај о уговорима о закупу пољопривредног државног земљишта 

Р.бр 
Назив физичког / 

правног лица 
Број уговора 

Годишњи 

програм 

Шифра 

ЈН 

Основ 

закупа 

Катастарска 

општина 

Период 

закупа(од-

до) 

Укупан 

износ 

годишње 

закупнине 

(еур) 

Повр

шина 

Цена 

/ Ха 

(еур) 

Очекивани 

приход од 

општине - 

40 % 

Средство 

обезбеђења 

1 Драгиша Божиновић 320-11-8445/42-2018-14 2018 42 Закуп Варош 2018-2028 154,33 3,0264 50,99 61,73 Депозит 

2 Драгиша Божиновић 320-11-8445/43-2018-14 2018 43 Закуп Варош 2018-2028 161,42 3,1655 50,99 64,57 Депозит 

3 Драгиша Божиновић 320-11-8445/75-2018-14 2018 75 Закуп Липовац 2018-2028 308,83 5,2984 58,29 123,53 Депозит 

4 Ђукић-Јанковић Ружица 320-11-4386/145-2019-
14 

2019 145 Закуп Ражањ 2019-2029 52,53 1,3020 40,35 21,01 Депозит 

5 ФОРЕСТ ФООД ДОО 320-11-8445/123-2018-
14 

2018 123 Закуп Подгорац 2018-2028 305,92 30,0010 10,20 122,37 Депозит 

6 ФОРЕСТ ФООД ДОО 320-11-8445/185-2018-

14 
2018 185 Закуп Рујиште 2018-2028 212,84 5,1548 41,29 85,14 Депозит 

7 ФОРЕСТ ФООД ДОО 320-11-8445/213-2018-
14 

2018 213 Закуп Смиловац 2018-2028 12,46 1,5100 8,25 4,98 Депозит 

8 ФОРЕСТ ФООД ДОО 320-11-8445/230-2018-
14 

2018 230 Закуп Црни Као 2018-2028 17,04 2,3401 7,28 6,82 Депозит 

9 ФОРЕСТ ФООД ДОО 320-11-8445/231-2018-
14 

2018 231 Закуп Црни Као 2018-2028 130,94 15,8648 8,25 52,38 Депозит 

10 ФОРЕСТ ФООД ДОО 320-11-8445/232-2018-

14 
2018 232 Закуп Црни Као 2018-2028 99,44 1,7060 58,29 39,78 Депозит 

11 ФОРЕСТ ФООД ДОО 320-11-8445/251-2018-
14 

2018 251 Закуп Шетка 2018-2028 264,67 17,9623 14,73 105,87 Депозит 

12 ХЕРБА ДОО БЕОГРАД 320-11-8445/247-2018-
14 

2018 247 Закуп Шетка 2018-2028 1 414,10 20,0947 70,37 565,64 Депозит 

13 Јовановић Дејан, 
Сремска Каменица 

320-51-6040/164-2020-
14 

2020 164 Закуп Ражањ 2020-2035 194,32 4,0846 47,57 77,73 Депозит 

14 Јовановић Сретен  320-51-6040/154-2020-

14 
2020 154 Закуп Ражањ 2020-2035 60,85 1,4392 42,28 24,34 Депозит 

15 Милојковић Слободанка 320-11-5543/250-2018-
14 

2018 250 Закуп Шетка 2018-2028 1 010,98 15,4470 65,45 404,39 Јемство 

16 Митровић Игор 320-51-6040/153-2020-
14 

2020 153 Закуп Ражањ 2020-2035 31,02 0,5805 53,44 12,41 Депозит 

17 Радомир Пешић 320-11-5543/239-2018-
14 

2018 239 Закуп Шетка 2018-2028 44,78 0,6462 69,30 17,91 Депозит 

18 Радомир Пешић 320-11-5543/244-2018-

14 
2018 244 Закуп Шетка 2018-2028 405,98 6,2031 65,45 162,39 Депозит 
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19 РУБИН АД КРУШЕВАЦ 320-11-3576-1/2017-14 2017 61 ППЗ 
инфраструктура 

Липовац 2017-2047 566,93 8,2161 69,00 226,77 Јемство 

20 РУБИН АД КРУШЕВАЦ 320-11-3576-2/2017-14 2017 62 ППЗ 
инфраструктура 

Липовац 2017-2047 1 888,94 27,3443 69,08 755,58 Јемство 

21 РУБИН АД КРУШЕВАЦ 320-11-3576-3/2017-14 2017 133 ППЗ 
инфраструктура 

Рујиште 2017-2047 157,04 4,3683 35,95 62,82 Јемство 

22 РУБИН АД КРУШЕВАЦ 320-11-3576-4/2017-14 2017 136 ППЗ 
инфраструктура 

Рујиште 2017-2047 1 310,04 21,7616 60,20 524,02 Јемство 

23 РУБИН АД КРУШЕВАЦ 320-11-3576-5/2017-14 2017 137 ППЗ 
инфраструктура 

Рујиште 2017-2047 407,39 6,8348 59,61 162,96 Јемство 

24 РУБИН АД КРУШЕВАЦ 320-11-3576-6/2017-14 2017 171 ППЗ 
инфраструктура 

Црни Као 2017-2047 624,98 7,9567 78,55 249,99 Јемство 

25 РУБИН АД КРУШЕВАЦ 320-11-3576-7/2017-14 2017 172 ППЗ 

инфраструктура 

Црни Као 2017-2047 927,73 11,7300 79,09 371,09 Јемство 

26 РУБИН АД КРУШЕВАЦ 320-11-6437/177-2019-
14 

2019 177 Закуп Рујиште 2019-2029 35,76 0,5536 64,60 14,30 Уплата за све 
године 

27 РУБИН АД КРУШЕВАЦ 320-11-8445/227-2018-
14 

2018 227 Закуп Црни Као 2018-2028 243,38 4,7727 50,99 97,35 Депозит 

28 Снежана Стефановић 320-11-8445/72-2018-14 2018 72 Закуп Липовац 2018-2028 0,74 0,0147 50,34 0,30 Депозит 

       

Укупно: 11 045,38 #####

# 

48,15 4 418,15 
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Преглед груписаних јавних надметања 

Шифра 

ЈН 
Кат. општина Потес 

Лист 

непокрет. 

Број 

парцеле 

Култура и 

класа 

Фактичко 

стање 
Сувласник 

Зона 

заштите 
Напомена 

Основ 

закупа 
Површина 

Total 

 1 Браљина ПОЉЕ 960 1007 њива 3 њива       Закуп 0,2613 

 1 Браљина ПОЉЕ 960 2603 њива 3 њива       Закуп 0,0077 

 1 Браљина ПОЉЕ 960 957 њива 5 њива       Закуп 0,0190 

 1 Браљина ПОЉЕ 960 992 њива 3 њива       Закуп 0,1567 

 1 0,4447 

 2 Браљина ОСОЈЕ 691 2168 њива 3 њива       Закуп 0,1084 

 2 0,1084 

 3 Браљина МОРАВА 100 2776 њива 2 њива       Закуп 0,0122 

 3 Браљина СЕЛО 960 2665 њива 3 њива       Закуп 0,1180 

 3 0,1302 

 4 Браљина СРЕДЊА КОСА 960 238 њива 7 њива       Закуп 0,1929 

 4 0,1929 

 5 Браљина СЕЛО 220 2913/1 пашњак 2 пашњак       Закуп 0,3040 

 5 0,3040 

 6 Браљина СЕЛО 220 2891 пашњак 2 пашњак       Закуп 0,1160 

 6 0,1160 

 7 Браљина ПАРЛОЗИ 139 4781 њива 3 њива       Закуп 0,5041 

 7 0,5041 

 8 Браљина ПОЉЕ 960 1375 њива 3 њива       Закуп 0,0307 

 8 0,0307 

 9 Брачин ПОЉЕ 354 618 њива 4 њива       Закуп 0,5244 

 9 0,5244 

 10 Брачин ВИШЊАР 354 271 њива 3 њива       Закуп 0,2093 
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10 Брачин ВИШЊАР 354 274 њива 3 њива       Закуп 0,2645 

 10 0,4738 

 11 Брачин ВИШЊАР 354 41 њива 3 њива       Закуп 1,0726 

 11 1,0726 

 12 Брачин ВИШЊАР 354 189 њива 4 њива       Закуп 0,7243 

 12 Брачин ВИШЊАР 354 190 њива 4 њива       Закуп 0,7581 

 12 1,4824 

 13 Брачин ВИШЊАР 354 739 њива 4 њива       Закуп 0,2154 

 13 0,2154 

 14 Брачин РЕКА 487 4788/1 њива 2 њива       Закуп 0,5631 

 14 0,5631 

 15 Брачин ДРМАЛОГА 487 5078 њива 4 њива       Закуп 0,4097 

 15 0,4097 

 16 Брачин КЛИСУРА 487 4524 њива 5 пашњак       Закуп 2,8902 

 16 2,8902 

 17 Брачин ПАРЛОГ 354 1628/2 њива 4 њива       Закуп 0,2098 

 17 0,2098 

 18 Брачин ВИШЊАР 161 374 њива 4 њива       Закуп 0,2260 

 18 0,2260 

 19 Варош ЛАЗ 255 2307/1 њива 4 њива       Закуп 0,5674 

 19 Варош ЛАЗ 839 2317 њива 5 њива       Закуп 0,3984 

 19 Варош ЛАЗ 904 2308 њива 4 њива       Закуп 0,2010 

 19 1,1668 

 20 Варош КРУШАР 255 2434/1 њива 4 њива       Закуп 0,9985 

 20 0,9985 

 21 Варош МАЛИ КРУШАР 181 1604 њива 6 њива       Закуп 0,3390 
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21 0,3390 

 22 Варош ДУГА ЛИВАДА 445 2260/1 њива 4 њива       Закуп 0,0993 

 22 Варош ДУГА ЛИВАДА 445 2261/1 њива 4 њива       Закуп 0,1844 

 22 Варош ДУГА ЛИВАДА 832 2235 њива 4 њива       Закуп 0,0595 

 22 Варош ДУГА ЛИВАДА 832 2235 њива 5 њива       Закуп 0,0595 

 22 Варош ДУГА ЛИВАДА 833 2251 њива 4 њива       Закуп 0,1833 

 22 Варош ДУГА ЛИВАДА 834 2269 њива 4 њива       Закуп 0,0533 

 22 0,6393 

 23 Варош ШИРОКО ПОЉЕ 445 2376/1 њива 5 њива       Закуп 0,5038 

 23 0,5038 

 24 Варош КОШУТИН 

КАМЕН 

255 1257/1 њива 5 њива       Закуп 
0,2565 

 24 Варош КОШУТИН 

КАМЕН 

255 698/2 њива 4 њива       Закуп 
0,1280 

 24 Варош КОШУТИН 

КАМЕН 

711 699 њива 4 њива       Закуп 
0,1556 

 24 Варош ЛОЈЗЕ 255 1213 њива 4 њива       Закуп 0,1379 

 24 Варош ЛОЈЗЕ 255 1215 њива 4 њива       Закуп 0,1862 

 24 0,8642 

 25 Варош ЦУКАР 255 272 њива 6 њива       Закуп 0,2337 

 25 0,2337 

 26 Варош ЛАЗ 255 2058 њива 5 њива       Закуп 0,1474 

 26 Варош ЛАЗ 278 2057 њива 5 њива       Закуп 0,3829 

 26 Варош СЕЛО 255 2054 њива 5 њива       Закуп 0,1224 

 26 Варош СЕЛО 255 2055 њива 5 њива       Закуп 0,1172 

 26 0,7699 

 27 Варош ВРХ ЛИПОВАЦ 906 2399 њива 4 њива       Закуп 3,4723 

 27 3,4723 
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28 Варош ЛАЗ 181 2067/1 њива 4 њива       Закуп 0,1048 

 28 Варош СЕЛО 181 2050/1 њива 5 њива       Закуп 0,4666 

 28 0,5714 

 29 Варош КРУШАР 255 2420/44 њива 5 њива       Закуп 0,7896 

 29 0,7896 

 30 Варош ТОРОВИ 255 2418 њива 5 њива       Закуп 2,3019 

 30 Варош ТОРОВИ 255 2419 њива 5 њива       Закуп 3,3149 

 30 5,6168 

 31 Варош КРУШАР 445 2429/1 њива 5 њива       Закуп 0,2992 

 31 0,2992 

 32 Варош ВРХ ЛИПОВАЦ 255 2400 њива 4 њива       Закуп 0,4149 

 32 Варош ВРХ ЛИПОВАЦ 255 2404 њива 4 њива       Закуп 1,0037 

 32 1,4186 

 33 Варош МЕÐАК 902 1329/2 ливада 4 ливада       Закуп 0,0887 

 33 0,0887 

 34 Варош ЛАЗ 255 2292 њива 5 њива       Закуп 0,4330 

 34 0,4330 

 35 Варош СЕЛО 278 1791/1 пашњак 3 пашњак       Закуп 0,2961 

 35 0,2961 

 36 Варош СЕЛО 278 2033 пашњак 4 пашњак       Закуп 0,1365 

 36 0,1365 

 37 Варош КРУШАР 860 2420/67 њива 5 пашњак       Закуп 0,1524 

 37 0,1524 

 38 Варош ДУГА ЛИВАДА 829 2223 њива 4 њива       Закуп 0,1134 

 38 0,1134 

 39 Варош ЛАЗ 799 1726 њива 4 њива       Закуп 0,0441 
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39 0,0441 

 40 Варош ДУГА ЛИВАДА 255 2242/2 њива 4 њива       Закуп 0,1230 

 40 Варош ДУГА ЛИВАДА 445 2241 њива 4 њива       Закуп 0,2895 

 40 0,4125 

 41 Варош КРУШАР 855 2420/27 њива 5 њива       Закуп 0,3975 

 41 0,3975 

 42 Витошевац ПАРЛОГ 177 2125/1 воћњак 4 воћњак       Закуп 0,0718 

 42 Витошевац ПАРЛОГ 177 2125/2 њива 5 њива       Закуп 0,0674 

 42 Витошевац ПАРЛОГ 177 2130/1 њива 6 њива       Закуп 0,2045 

 42 0,3437 

 43 Витошевац РАВНИШТЕ 177 9086 њива 4 њива       Закуп 0,4132 

 43 Витошевац РАВНИШТЕ 325 9093 њива 4 њива       Закуп 0,0116 

 43 Витошевац СТУБАЊ 177 9103 њива 6 њива       Закуп 0,2573 

 43 0,6821 

 44 Витошевац ГОЛЕШ 120 6547 њива 4 њива       Закуп 0,1661 

 44 0,1661 

 45 Витошевац ДУГИ ДЕО 2628 5492 њива 2 њива       Закуп 0,0883 

 45 0,0883 

 46 Витошевац ДУГИ ДЕО 177 5577/1 њива 4 њива       Закуп 0,2436 

 46 0,2436 

 47 Витошевац КАНИК 177 155 њива 6 њива       Закуп 0,1168 

 47 0,1168 

 48 Витошевац МЕÐАК 120 6741/2 њива 5 њива       Закуп 0,0314 

 48 0,0314 

 49 Витошевац РАВНИШТЕ 2358 9620 виноград 3 виноград       Закуп 0,0969 

 49 Витошевац РАВНИШТЕ 2359 9621 њива 4 њива       Закуп 0,2518 
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49 0,3487 

 50 Витошевац ЛОЈЗЕ 120 7838 виноград 2 виноград       Закуп 0,0396 

 50 Витошевац ЛОЈЗЕ 120 8027 њива 5 њива       Закуп 0,0842 

 50 0,1238 

 51 Витошевац ЛОЈЗЕ 120 8245 њива 4 њива       Закуп 0,0090 

 51 Витошевац ЛОЈЗЕ 177 8085 виноград 2 виноград       Закуп 0,0697 

 51 0,0787 

 52 Витошевац ЛОЈЗЕ 120 8400 њива 6 њива       Закуп 0,1732 

 52 0,1732 

 53 Витошевац ВРАЊАК 177 6042 њива 5 њива       Закуп 0,2413 

 53 Витошевац СТУБАЊ 177 7125 њива 5 њива       Закуп 0,1382 

 53 0,3795 

 54 Витошевац СЕЛО 177 7776 воћњак 2 воћњак       Закуп 0,0974 

 54 0,0974 

 55 Витошевац ГЛАВИНА 193 9254 њива 5 њива       Закуп 0,2502 

 55 0,2502 

 56 Витошевац КЛЕЊЕ 629 4928/2 њива 4 њива       Закуп 0,1439 

 56 0,1439 

 57 Витошевац КЛЕЊЕ 629 5400 њива 2 њива       Закуп 0,0618 

 57 0,0618 

 58 Витошевац КЛЕЊЕ 629 5476 њива 2 њива       Закуп 0,1005 

 58 Витошевац КЛЕЊЕ 629 5478 њива 2 њива       Закуп 0,2095 

 58 Витошевац КЛЕЊЕ 629 5482 њива 2 њива       Закуп 0,1625 

 58 Витошевац КЛЕЊЕ 629 5487 њива 2 њива       Закуп 0,1711 

 58 Витошевац КЛЕЊЕ 629 5488 њива 2 њива       Закуп 0,1346 

 58 0,7782 
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59 Витошевац ДУГИ ДЕО 629 5490/2 њива 2 њива       Закуп 0,6572 

 59 Витошевац ДУГИ ДЕО 629 5490/3 њива 2 њива       Закуп 0,3697 

 59 Витошевац ДУГИ ДЕО 629 5602 њива 3 њива       Закуп 0,2384 

 59 Витошевац ДУГИ ДЕО 629 5603 њива 3 њива       Закуп 0,2450 

 59 1,5103 

 60 Витошевац ГОЛЕШ 629 6548/3 њива 4 њива       Закуп 0,0388 

 60 Витошевац ГОЛЕШ 629 6548/4 њива 4 њива       Закуп 0,0878 

 60 Витошевац ГОЛЕШ 629 6548/5 њива 4 њива       Закуп 0,0904 

 60 Витошевац ГОЛЕШ 629 6548/6 њива 4 њива       Закуп 0,1668 

 60 0,3838 

 61 Витошевац ГОЛЕШ 629 6553/3 њива 4 њива       Закуп 0,3989 

 61 0,3989 

 62 Витошевац ГОРЊА РЕКА 629 7464 њива 4 њива       Закуп 0,0488 

 62 Витошевац ГОРЊА РЕКА 2682 7202 њива 3 њива       Закуп 0,0920 

 62 0,1408 

 63 Витошевац РАВНИШТЕ 193 9613 њива 4 њива       Закуп 0,1601 

 63 0,1601 

 64 Витошевац ДУГИ ДЕО 120 5613/1 њива 4 њива       Закуп 0,1326 

 64 0,1326 

 65 Витошевац ДУГИ ДЕО 629 5504 њива 2 њива       Закуп 0,1620 

 65 Витошевац ДУГИ ДЕО 629 5510 њива 2 њива       Закуп 0,2133 

 65 0,3753 

 66 Витошевац ПАРЛОГ 177 2126/1 њива 5 њива       Закуп 0,1417 

 66 Витошевац ПРЦЕВИЦА 2518 2324/3 врт 3 врт       Закуп 0,0047 

 66 Витошевац ПРЦЕВИЦА 2518 2324/3 ливада 2 ливада       Закуп 0,0235 

 66 0,1699 
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67 Грабово МЕÐА 75 628 њива 4 њива       Закуп 0,2500 

 67 Грабово МЕÐА 75 630/5 њива 4 њива       Закуп 0,0046 

 67 Грабово МЕÐА 75 630/6 њива 4 њива       Закуп 0,0047 

 67 0,2593 

 68 Грабово ЈАСИЦЈЕ 75 920/10 пашњак 5 пашњак       Закуп 0,0443 

 68 0,0443 

 69 Грабово МЕÐА 75 631/1 њива 4 њива       Закуп 1,2869 

 69 1,2869 

 70 Липовац ТРШЕВИНА 172 256/1 њива 4 њива       Закуп 1,2376 

 70 Липовац ТРШЕВИНА 172 256/12 њива 4 њива       Закуп 0,0112 

 70 Липовац ТРШЕВИНА 172 256/15 њива 4 њива       Закуп 0,0134 

 70 Липовац ТРШЕВИНА 172 256/16 њива 4 њива       Закуп 0,0097 

 70 Липовац ТРШЕВИНА 172 256/17 њива 4 њива       Закуп 0,0094 

 70 Липовац ТРШЕВИНА 172 256/18 њива 4 њива       Закуп 0,0081 

 70 Липовац ТРШЕВИНА 172 256/19 њива 4 њива       Закуп 0,0061 

 70 Липовац ТРШЕВИНА 172 256/20 њива 4 њива       Закуп 0,0096 

 70 Липовац ТРШЕВИНА 172 256/23 њива 4 њива       Закуп 0,0155 

 70 Липовац ТРШЕВИНА 172 256/3 њива 4 њива       Закуп 0,0143 

 70 Липовац ТРШЕВИНА 172 256/5 њива 4 њива       Закуп 0,0058 

 70 Липовац ТРШЕВИНА 172 256/7 њива 4 њива       Закуп 0,0063 

 70 Липовац ТРШЕВИНА 172 256/9 њива 4 њива       Закуп 0,0088 

 70 1,3558 

 71 Липовац ТРШЕВИНА 103 257/11 њива 4 њива       Закуп 0,0085 

 71 Липовац ТРШЕВИНА 103 257/6 њива 4 њива       Закуп 0,0044 

 71 Липовац ТРШЕВИНА 103 257/7 њива 4 њива       Закуп 0,0045 

 71 Липовац ТРШЕВИНА 103 257/9 њива 4 њива       Закуп 0,0026 
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71 0,0200 

 72 Липовац ПОЈАТЕ 54 351/1 пашњак 4 пашњак       Закуп 0,5095 

 72 0,5095 

 73 Липовац ПОЈАТЕ 167 1108/2 њива 4 њива       Закуп 0,5094 

 73 Липовац ПОЈАТЕ 167 1108/2 пашњак 3 пашњак       Закуп 0,5000 

 73 1,0094 

 74 Мађере ПАДАЛИШТЕ 399 1063 њива 4 њива       Закуп 0,4890 

 74 0,4890 

 75 Мађере ПАРЛОГ 705 2835 њива 6 њива       Закуп 0,0054 

 75 Мађере ПАРЛОГ 705 2835 пашњак 5 пашњак       Закуп 0,0549 

 75 0,0603 

 76 Мађере КОШУТИН 

КАМЕН 

218 1347/1 њива 3 њива       Закуп 
0,0832 

 76 Мађере КОШУТИН 

КАМЕН 

218 1347/2 њива 3 њива       Закуп 
0,0313 

 76 0,1145 

 77 Мађере ДРМАЛОГА 218 289 њива 4 њива       Закуп 0,2860 

 77 0,2860 

 78 Мађере ЛИВАДСКИ 

ПОТОК 

399 405 њива 4 њива       Закуп 
0,2583 

 78 Мађере ЛИВАДСКИ 

ПОТОК 

399 443 њива 3 њива       Закуп 
0,3416 

 78 0,5999 

 79 Мађере ДРМАЛОГА 399 215 њива 4 њива       Закуп 0,1213 

 79 0,1213 

 80 Мађере ПОДЛОЈЗЕ 399 526 њива 3 њива       Закуп 0,1228 

 80 0,1228 

 81 Мађере ВРХ ДУБРАВА 399 3312/4 њива 5 њива       Закуп 0,0935 

 81 Мађере ВРХ ДУБРАВА 399 3387/3 њива 5 њива       Закуп 0,2004 
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81 0,2939 

 82 Мађере РЕКА 399 3455 њива 6 њива       Закуп 0,0860 

 82 0,0860 

 83 Мађере ПАЉЕВИНА 546 372 њива 4 њива       Закуп 0,4919 

 83 Мађере ПАЉЕВИНА 546 372 пашњак 3 пашњак       Закуп 0,0854 

 83 0,5773 

 84 Мађере РЕКА 719 3100 виноград 3 виноград       Закуп 0,0155 

 84 Мађере РЕКА 719 3100 њива 5 њива       Закуп 0,0155 

 84 0,0310 

 85 Мађере ПАРЛОГ 817 2540/2 њива 6 њива       Закуп 0,0483 

 85 Мађере СВИНОВО 816 2531/2 њива 6 њива       Закуп 0,0111 

 85 Мађере СВИНОВО 816 2539/2 њива 6 њива       Закуп 0,0486 

 85 Мађере СВИНОВО 817 2531/3 њива 6 њива       Закуп 0,0140 

 85 Мађере СВИНОВО 825 2531/4 њива 6 њива       Закуп 0,0119 

 85 0,1339 

 86 Мађере ДАГУЛИН ПОТОК 399 898/3 земљиште 

под зградом-

објектом  

пашњак       Закуп 

0,0025 

 86 Мађере ДАГУЛИН ПОТОК 399 898/3 њива 4 пашњак       Закуп 0,0140 

 86 0,0165 

 87 Малетина СТОЈКОВ ПОТОК 181 140 њива 6 њива       Закуп 0,6126 

 87 0,6126 

 88 Малетина СЕЛИШТЕ 53 182 њива 6 њива       Закуп 0,0500 

 88 0,0500 

 89 Малетина ОРНИЦА 75 297 пашњак 5 пашњак       Закуп 0,0868 

 89 Малетина ОРНИЦА 181 285 њива 6 њива       Закуп 0,2175 

 89 0,3043 
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90 Малетина КЛИСУРА 181 327 њива 6 њива       Закуп 0,2733 

 90 0,2733 

 91 Маћија КОСА 455 1360 виноград 4 виноград       Закуп 0,0663 

 91 Маћија КОСА 455 1362 виноград 4 виноград       Закуп 0,0405 

 91 Маћија КОСА 455 1364 њива 6 њива       Закуп 0,2259 

 91 0,3327 

 92 Маћија ЈАСЕНОВАЦ 455 261 њива 4 њива       Закуп 0,0630 

 92 Маћија ЈАСЕНОВАЦ 455 262 њива 4 њива       Закуп 0,0617 

 92 0,1247 

 93 Маћија ПОЉАНЕ 158 341 њива 3 њива       Закуп 0,1417 

 93 Маћија ПОЉАНЕ 455 382 њива 3 њива       Закуп 0,1303 

 93 0,2720 

 94 Маћија ТОПОЛА 455 584 њива 3 њива       Закуп 0,2130 

 94 0,2130 

 95 Маћија СЕЛО 158 1144 њива 3 њива       Закуп 0,1885 

 95 Маћија УМИШТЕ 158 1094 њива 3 њива       Закуп 0,1107 

 95 0,2992 

 96 Маћија ВИНОГРАДИ 455 1130 њива 3 њива       Закуп 0,0593 

 96 Маћија ВИНОГРАДИ 455 1230 њива 4 њива       Закуп 0,0246 

 96 0,0839 

 97 Маћија СЕЛО 455 915/1 њива 3 њива       Закуп 0,1454 

 97 0,1454 

 98 Маћија ГЛАВИЦАР 444 269/1 њива 4 њива       Закуп 0,4037 

 98 0,4037 

 99 Маћија ЈАСЕНОВАЦ 51 220 њива 4 њива       Закуп 0,0430 

 99 0,0430 
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100 Маћија РЕКА 455 704 њива 3 њива       Закуп 0,0149 

 100 0,0149 

 101 Маћија ВУКОВАЦ 400 799/3 њива 5 њива       Закуп 0,3529 

 101 Маћија ВУКОВАЦ 401 799/2 пашњак 5 пашњак       Закуп 0,2089 

 101 0,5618 

 102 Маћија ВУКОВАЦ 394 1442/5 њива 4 њива       Закуп 0,0337 

 102 Маћија ВУКОВАЦ 424 1442/4 њива 4 њива       Закуп 0,0142 

 102 0,0479 

 103 Маћија ВУКОВАЦ 399 812/2 њива 6 њива       Закуп 0,0061 

 103 Маћија РЕКА 392 841/6 њива 4 њива       Закуп 0,0266 

 103 Маћија РЕКА 393 841/5 њива 4 њива       Закуп 0,0270 

 103 Маћија РЕКА 394 841/4 њива 4 њива       Закуп 0,0882 

 103 0,1479 

 104 Маћија ЈАСЕНОВАЦ 451 163 њива 4 њива       Закуп 0,1114 

 104 Маћија ЈАСЕНОВАЦ 451 183 њива 4 њива       Закуп 0,0521 

 104 0,1635 

 105 Маћија ЈАСЕНОВАЦ 451 6 њива 5 њива       Закуп 0,0246 

 105 0,0246 

 106 Маћија ЈАСЕНОВАЦ 451 253 њива 4 њива       Закуп 0,1524 

 106 Маћија ЈАСЕНОВАЦ 451 253 њива 5 њива       Закуп 0,0800 

 106 0,2324 

 107 Маћија ТОПОЛА 455 612 њива 3 њива       Закуп 0,1504 

 107 0,1504 

 108 Маћија СЕЛО 455 1027 њива 3 њива       Закуп 0,0274 

 108 0,0274 

 109 Подгорац ШУМАК 1075 154 њива 2 њива       Закуп 0,0495 

 



 

Службени лист општине Ражањ         Број 12         26.11.2021.г. 
 

 

939  

109 Подгорац ШУМАК 1075 189 њива 3 њива       Закуп 0,1481 

 109 0,1976 

 110 Подгорац ЛОЈЗЕ 1075 525 њива 5 њива       Закуп 0,0639 

 110 Подгорац ЛОЈЗЕ 1075 622 њива 5 њива       Закуп 0,0667 

 110 0,1306 

 111 Подгорац БАРЕ 1075 3588 врт 4 врт       Закуп 0,0282 

 111 Подгорац ГЛАВИНА 1075 4626/2 њива 4 њива       Закуп 0,0407 

 111 Подгорац ГЛАВИНА 1075 4630 њива 4 њива       Закуп 0,0905 

 111 0,1594 

 112 Подгорац ЛОЈЗЕ 1075 1596 виноград 2 виноград       Закуп 0,0216 

 112 0,0216 

 113 Подгорац СЕЛО 292 1133 њива 3 њива       Закуп 0,1964 

 113 Подгорац СЕЛО 292 1134 воћњак 3 воћњак       Закуп 0,1215 

 113 0,3179 

 114 Подгорац ЛОЈЗЕ 292 1494 виноград 2 виноград       Закуп 0,0562 

 114 Подгорац ЛОЈЗЕ 292 1495 виноград 2 виноград       Закуп 0,1216 

 114 0,1778 

 115 Подгорац МАЛИ 

КЛОПОТНИК 

292 2314 њива 3 њива       Закуп 
0,2033 

 115 0,2033 

 116 Подгорац ДУБРАВА 292 3941 њива 5 њива       Закуп 0,2877 

 116 Подгорац ДУБРАВА 292 3951 њива 6 њива       Закуп 1,5532 

 116 1,8409 

 117 Подгорац ЈЕРИЦА ПОТОК 651 563/2 пашњак 5 пашњак       Закуп 0,0432 

 117 0,0432 

 118 Подгорац ЛОЈЗЕ 651 1602 пашњак 5 пашњак       Закуп 0,0805 

 118 Подгорац СЕЛО 651 1846 вододерина  пашњак       Закуп 0,0914 
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118 Подгорац СЕЛО 651 1846 пашњак 5 пашњак       Закуп 0,2255 

 118 Подгорац СЕЛО 651 1846 пашњак 6 пашњак       Закуп 0,3287 

 118 0,7261 

 119 Подгорац ЛОЈЗЕ 651 1565 пашњак 4 пашњак       Закуп 0,0271 

 119 Подгорац СЕЛО 651 1269 пашњак 5 пашњак       Закуп 0,1193 

 119 0,1464 

 120 Подгорац ДУБРАВА 91 3866 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

пашњак       Закуп 

0,2290 

 120 Подгорац ЛАЗ 651 4049 пашњак 4 пашњак       Закуп 0,1294 

 120 Подгорац РЕКА 651 3857 пашњак 4 пашњак       Закуп 0,0681 

 120 0,4265 

 121 Подгорац ДУБРАВА 651 3033/1 вододерина  пашњак       Закуп 1,0219 

 121 Подгорац ДУБРАВА 651 3033/1 пашњак 5 пашњак       Закуп 9,1702 

 121 10,1921 

 122 Послон ПАДАЛИШТЕ 89 2284 њива 4 њива       Закуп 0,0694 

 122 Послон ПАДАЛИШТЕ 355 2285 њива 4 њива       Закуп 0,0156 

 122 Послон ПАДАЛИШТЕ 355 2286 њива 4 њива       Закуп 0,0775 

 122 0,1625 

 123 Послон СТАРО ЛОЈЗЕ 105 1693/1 њива 4 њива       Закуп 0,0342 

 123 Послон СТАРО ЛОЈЗЕ 105 1693/2 њива 4 њива       Закуп 0,0515 

 123 Послон СТАРО ЛОЈЗЕ 105 1694/2 ливада 4 ливада       Закуп 0,0747 

 123 0,1604 

 124 Послон СЕЛО 105 1222 пашњак 3 пашњак       Закуп 0,1589 

 124 0,1589 

 125 Послон СТАРО ЛОЈЗЕ 105 1546 виноград 3 виноград       Закуп 0,0392 
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125 Послон СТАРО ЛОЈЗЕ 105 1547 њива 5 њива       Закуп 0,0891 

 125 Послон СТАРО ЛОЈЗЕ 487 1545 виноград 3 виноград       Закуп 0,0329 

 125 0,1612 

 126 Послон УРВИНА 156 1117 пашњак 3 пашњак       Закуп 0,4126 

 126 0,4126 

 127 Послон СТАРО ЛОЈЗЕ 105 1684/1 пашњак 3 пашњак       Закуп 0,0016 

 127 Послон СТАРО ЛОЈЗЕ 105 1695 пашњак 3 пашњак       Закуп 0,0117 

 127 Послон СТАРО ЛОЈЗЕ 105 1697 пашњак 3 пашњак       Закуп 0,0050 

 127 0,0183 

 128 Послон УТРИНА 365 2 пашњак 5 пашњак       Закуп 1,2432 

 128 1,2432 

 129 Послон УРВИНА 365 479 пашњак 3 пашњак       Закуп 0,0603 

 129 0,0603 

 130 Послон УРВИНА 365 530 пашњак 3 пашњак       Закуп 0,0215 

 130 Послон УРВИНА 365 533 пашњак 3 пашњак       Закуп 0,0114 

 130 Послон УРВИНА 365 535 пашњак 3 пашњак       Закуп 0,0776 

 130 0,1105 

 131 Послон СЕЛО 365 1121 пашњак 3 пашњак       Закуп 0,0242 

 131 Послон СЕЛО 365 1122 пашњак 3 пашњак       Закуп 0,1609 

 131 0,1851 

 132 Послон АНТОНИЈЕВА 

СТРАНА 

365 1365 пашњак 4 пашњак       Закуп 
0,4058 

 132 Послон АНТОНИЈЕВА 

СТРАНА 

365 1365 пашњак 5 пашњак       Закуп 
1,0044 

 132 Послон РАЈКОВСКА 

ОГРАÐА 

365 1367 пашњак 5 пашњак       Закуп 
0,2756 

 132 1,6858 

 133 Послон ПАДАЛИШТЕ 365 2171 пашњак 4 пашњак       Закуп 0,0092 
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133 Послон ПАДАЛИШТЕ 365 2172 пашњак 4 пашњак       Закуп 0,0089 

 133 Послон ПАДАЛИШТЕ 365 2174 пашњак 4 пашњак       Закуп 0,0244 

 133 0,0425 

 134 Послон ПАДАЛИШТЕ 355 2225 њива 4 њива       Закуп 0,0980 

 134 0,0980 

 135 Послон ПАДАЛИШТЕ 355 2185 њива 6 њива       Закуп 0,1034 

 135 0,1034 

 136 Послон СТАРО ЛОЈЗЕ 105 1616 пашњак 3 пашњак       Закуп 0,0160 

 136 Послон СТАРО ЛОЈЗЕ 355 1611 виноград 2 виноград       Закуп 0,0239 

 136 0,0399 

 137 Послон УТРИНА 156 1849 пашњак 5 пашњак       Закуп 0,4683 

 137 0,4683 

 138 Прасковче СЕЛСКИ ПОТОК 430 529 њива 6 њива       Закуп 0,0800 

 138 0,0800 

 139 Прасковче ТАТАРИН 65 1148 њива 2 њива       Закуп 0,0448 

 139 0,0448 

 140 Прасковче КАЛНИПЕТ 65 1395 њива 2 њива       Закуп 0,0510 

 140 Прасковче КАЛНИПЕТ 65 1503/3 њива 3 њива       Закуп 0,1406 

 140 0,1916 

 141 Прасковче КЉУЦ 65 1798 њива 5 њива       Закуп 0,0472 

 141 0,0472 

 142 Прасковче СЕЛО 117 796 пашњак 5 пашњак       Закуп 0,0684 

 142 0,0684 

 143 Прасковче КЉУЦ 65 1769 њива 4 њива       Закуп 0,0142 

 143 0,0142 

 144 Претрковац СЛАТИНА 23 1061 њива 3 њива       Закуп 0,0436 
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144 Претрковац СЛАТИНА 23 1139 њива 3 њива       Закуп 0,2396 

 144 0,2832 

 145 Претрковац ПОЉЕ 23 512 пашњак 4 пашњак       Закуп 0,1590 

 145 Претрковац СЛАТИНА 23 562 пашњак 3 пашњак       Закуп 0,1637 

 145 0,3227 

 146 Претрковац СЕЛО 23 827 пашњак 3 пашњак       Закуп 0,0681 

 146 0,0681 

 147 Претрковац СЕЛО 672 1003/1 њива 4 њива       Закуп 0,0269 

 147 Претрковац СЕЛО 672 1003/1 пашњак 5 пашњак       Закуп 0,4987 

 147 0,5256 

 148 Ражањ МЕÐАК 158 1644/3 њива 5 њива       Закуп 0,1115 

 148 Ражањ МЕÐАК 1660 1641 њива 4 њива       Закуп 0,0982 

 148 Ражањ МЕÐАК 1660 1642/2 њива 4 њива       Закуп 0,1151 

 148 0,3248 

 149 Ражањ ЛОЈЗЕ 1966 1289 њива 5 њива       Закуп 0,1299 

 149 0,1299 

 150 Ражањ ЛОЈЗЕ 816 1306 њива 5 њива       Закуп 0,0087 

 150 Ражањ ЛОЈЗЕ 816 1308 њива 5 њива       Закуп 0,0068 

 150 Ражањ ЛОЈЗЕ 1865 1307 њива 5 њива       Закуп 0,0727 

 150 Ражањ ЛОЈЗЕ 1903 1312 њива 4 њива       Закуп 0,0727 

 150 0,1609 

 151 Ражањ НОВОРАЖАЊСКА 1862 1777 пашњак 2 пашњак       Закуп 0,2193 

 151 0,2193 

 152 Ражањ БИРОТИНАЦ 1498 737 њива 5 њива       Закуп 0,2058 

 152 Ражањ ЛОЈЗЕ 1498 1095 њива 5 њива       Закуп 0,1510 

 152 0,3568 
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153 Ражањ ЛИПОВАЦКА 1563 2381 њива 3 њива       Закуп 0,2503 

 153 0,2503 

 154 Ражањ ШАБАЗОВИЦА 1606 2625/2 њива 3 њива       Закуп 0,2512 

 154 0,2512 

 155 Ражањ 24 ЈУЛИ 1642 1628/2 њива 4 њива       Закуп 0,0332 

 155 0,0332 

 156 Ражањ ШАБАЗОВИЦА 1883 1509 ливада 4 ливада       Закуп 0,1792 

 156 Ражањ ШАБАЗОВИЦА 1883 1510 ливада 3 ливада       Закуп 0,0692 

 156 0,2484 

 157 Ражањ ШАБАЗОВИЦА 1883 2629/1 воћњак 2 воћњак       Закуп 0,1617 

 157 0,1617 

 158 Ражањ ШАБАЗОВИЦА 1883 2628/1 њива 4 њива       Закуп 2,0879 

 158 2,0879 

 159 Ражањ ПЕРИЛОВАЦ 1789 424 њива 3 њива       Закуп 0,7762 

 159 0,7762 

 160 Ражањ ПАРТИЗАНСКА 158 2565 њива 3 њива       Закуп 0,3793 

 160 0,3793 

 161 Ражањ ЛОЈЗЕ 1966 1239 пашњак 4 пашњак       Закуп 0,1178 

 161 0,1178 

 162 Ражањ СМРДАН 1969 1351 њива 5 њива       Закуп 0,0897 

 162 Ражањ СМРДАН 1969 1352 њива 5 њива       Закуп 0,1200 

 162 Ражањ СМРДАН 1969 1353 њива 5 њива       Закуп 0,2188 

 162 0,4285 

 163 Ражањ СМРДАН 1966 1442 њива 5 њива       Закуп 0,1830 

 163 0,1830 

 164 Рујиште ЦУКАР 20 1818 њива 4 њива       Закуп 1,1361 
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164 1,1361 

 165 Рујиште РУЈИШКА РЕКА 20 872 њива 6 њива       Закуп 0,1968 

 165 0,1968 

 166 Рујиште ДУБРАВА 329 18/10 њива 6 њива       Закуп 0,2254 

 166 Рујиште ДУБРАВА 329 18/11 њива 6 њива       Закуп 0,4531 

 166 Рујиште ДУБРАВА 329 18/12 њива 6 њива       Закуп 0,2371 

 166 Рујиште ДУБРАВА 329 18/9 њива 6 њива       Закуп 0,2034 

 166 1,1190 

 167 Рујиште ЗЕЛЕНОВЕ ЊИВЕ 192 2096/1 њива 5 њива       Закуп 0,1205 

 167 Рујиште ЗЕЛЕНОВЕ ЊИВЕ 192 2096/2 њива 5 њива       Закуп 0,1116 

 167 Рујиште ЗЕЛЕНОВЕ ЊИВЕ 192 2101 њива 5 њива       Закуп 0,1935 

 167 Рујиште ЗЕЛЕНОВЕ ЊИВЕ 192 2112 њива 5 њива       Закуп 0,2109 

 167 Рујиште ЗЕЛЕНОВЕ ЊИВЕ 192 2126/1 њива 5 њива       Закуп 0,1550 

 167 Рујиште ЗЕЛЕНОВЕ ЊИВЕ 192 2129 њива 5 њива       Закуп 0,2042 

 167 0,9957 

 168 Рујиште ЗЕЛЕНОВЕ ЊИВЕ 192 2151/1 њива 5 њива       Закуп 0,2386 

 168 Рујиште ЗЕЛЕНОВЕ ЊИВЕ 192 2151/2 њива 5 њива       Закуп 0,2351 

 168 Рујиште ЗЕЛЕНОВЕ ЊИВЕ 192 2176 њива 4 њива       Закуп 0,1374 

 168 0,6111 

 169 Рујиште ЗЕЛЕНОВЕ ЊИВЕ 192 2231/1 њива 5 њива       Закуп 0,3615 

 169 Рујиште ЗЕЛЕНОВЕ ЊИВЕ 192 2231/2 њива 5 њива       Закуп 0,3874 

 169 0,7489 

 170 Рујиште ЗЕЛЕНОВЕ ЊИВЕ 1030 2141 њива 5 њива       Закуп 0,0512 

 170 Рујиште ЗЕЛЕНОВЕ ЊИВЕ 1030 2141 пашњак 5 пашњак       Закуп 0,0148 

 170 Рујиште ЗЕЛЕНОВЕ ЊИВЕ 1031 2156 њива 5 њива       Закуп 0,0620 

 170 Рујиште ЗЕЛЕНОВЕ ЊИВЕ 1031 2156 пашњак 5 пашњак       Закуп 0,0239 
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170 0,1519 

 171 Рујиште ШИРОКО ПОЉЕ 782 516 њива 5 њива       Закуп 0,2987 

 171 0,2987 

 172 Рујиште ЗЕЛЕНОВЕ ЊИВЕ 903 2053/1 остало 

природно 

неплодно 

земљиште  

пашњак       Закуп 

0,0676 

 172 Рујиште ЗЕЛЕНОВЕ ЊИВЕ 903 2053/1 пашњак 3 пашњак       Закуп 0,0338 

 172 0,1014 

 173 Рујиште ЗЕЛЕНОВЕ ЊИВЕ 192 2222/2 њива 5 њива       Закуп 0,0706 

 173 0,0706 

 174 Рујиште ЗЕЛЕНОВЕ ЊИВЕ 192 2159/1 њива 5 њива       Закуп 0,1258 

 174 Рујиште ЗЕЛЕНОВЕ ЊИВЕ 192 2164 њива 5 њива       Закуп 0,2281 

 174 0,3539 

 175 Скорица ПАЉЕВАЦ 110 6374 њива 4 њива       Закуп 0,1075 

 175 0,1075 

 176 Скорица ЈАСЕНОВА 

ГЛАВА 

1426 4/15 ливада 5 ливада       Закуп 
0,0201 

 176 0,0201 

 177 Скорица НЕРЕЗИНА 404 1475 њива 6 њива       Закуп 0,2898 

 177 0,2898 

 178 Скорица СТУБЛИНА 404 3015 њива 4 њива       Закуп 0,1864 

 178 0,1864 

 179 Скорица НЕРЕЗИНА 110 4625 њива 4 њива       Закуп 0,7670 

 179 Скорица НЕРЕЗИНА 404 4624 њива 4 њива       Закуп 0,6385 

 179 1,4055 

 180 Скорица ВЕЛИКА ПАДИНА 1434 6463/11 њива 6 њива       Закуп 0,5515 

 180 0,5515 
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181 Скорица ГРУБАЦ 1146 1208/1 њива 7 пашњак       Закуп 0,6323 

 181 Скорица ГРУБАЦ 1146 1208/1 пашњак 5 пашњак       Закуп 0,9273 

 181 1,5596 

 182 Скорица ВЕЛИКА ПАДИНА 1428 6463/1 њива 6 њива       Закуп 0,5984 

 182 0,5984 

 183 Смиловац ГЛОЖДАК 1688 4918 њива 4 њива       Закуп 0,8277 

 183 0,8277 

 184 Смиловац ДРАГШАН 1613 2240/1 њива 4 њива       Закуп 0,1469 

 184 Смиловац ДРАГШАН 1613 2262/3 њива 3 њива       Закуп 0,0800 

 184 0,2269 

 185 Смиловац ГЛОЖДАК 1688 5091 њива 4 њива       Закуп 1,5719 

 185 1,5719 

 186 Смиловац ДРАГШАН 1613 2201 њива 3 њива       Закуп 0,0716 

 186 Смиловац ДРАГШАН 1613 2299/2 њива 4 њива       Закуп 0,1742 

 186 Смиловац ДРАГШАН 1613 2322/2 њива 3 њива       Закуп 0,1376 

 186 0,3834 

 187 Смиловац БОЈИШТЕ 1613 5747/2 ливада 5 ливада       Закуп 0,2302 

 187 0,2302 

 188 Смиловац ГЛОЖДАК 1688 4804/123 њива 6 њива       Закуп 0,1152 

 188 Смиловац ГЛОЖДАК 1688 4804/148 њива 6 њива       Закуп 0,0259 

 188 Смиловац ГЛОЖДАК 1688 4804/70 њива 6 њива       Закуп 0,0664 

 188 0,2075 

 189 Смиловац РЕКА 1688 1063 ливада 3 ливада       Закуп 0,2189 

 189 0,2189 

 190 Смиловац УТРИНА 416 82 воћњак 5 воћњак       Закуп 0,1647 

 190 0,1647 

 



 

Службени лист општине Ражањ         Број 12         26.11.2021.г. 
 

 

948  

191 Смиловац РЕКА 416 3316 њива 3 њива       Закуп 0,0725 

 191 Смиловац РЕКА 416 3318 њива 5 њива       Закуп 0,1236 

 191 0,1961 

 192 Смиловац ДРАГШАН 881 1722 њива 4 њива       Закуп 0,6363 

 192 0,6363 

 193 Смиловац ВЛАШКА 1242 1500 њива 4 њива       Закуп 0,7834 

 193 0,7834 

 194 Смиловац УТРИНА 1688 100/9 њива 6 њива       Закуп 0,1925 

 194 0,1925 

 195 Смиловац РЕКА 881 2395 њива 2 њива       Закуп 0,4279 

 195 Смиловац РЕКА 881 2396 врт 3 врт       Закуп 0,0582 

 195 0,4861 

 196 Смиловац ДРАГШАН 1688 5603 њива 2 њива       Закуп 0,1204 

 196 Смиловац ДРАГШАН 1688 5604 њива 2 њива       Закуп 0,0413 

 196 0,1617 

 197 Смиловац ВЛАШКА 1688 2656 виноград 3 виноград       Закуп 0,0047 

 197 0,0047 

 198 Смиловац ДРАГШАН 1613 2291/2 њива 3 њива       Закуп 0,1448 

 198 0,1448 

 199 Смиловац ГЛОЖДАК 1688 4804/6 њива 7 њива       Закуп 0,1954 

 199 0,1954 

 200 Смиловац НЕРЕЗИНА 1548 64/1 пашњак 6 пашњак       Закуп 59,7100 

 200 59,7100 

 201 Смиловац УТРИНА 1550 78/1 пашњак 6 пашњак       Закуп 12,0000 

 201 12,0000 

 202 Смиловац УТРИНА 1551 87 пашњак 6 пашњак       Закуп 3,7474 
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202 3,7474 

 203 Смиловац УТРИНА 1552 91/1 пашњак 6 пашњак       Закуп 3,0111 

 203 3,0111 

 204 Церово КЛИСУРА 234 122 ливада 5 ливада       Закуп 0,0634 

 204 Церово КЛИСУРА 234 123 ливада 5 ливада       Закуп 0,0127 

 204 0,0761 

 205 Церово ЦУКАР 234 482 њива 6 њива       Закуп 0,1177 

 205 0,1177 

 206 Церово МАЛА ВЕТРЕЊА 40 251 пашњак 6 пашњак       Закуп 0,1527 

 206 0,1527 

 207 Церово ВЕЛИКА 

ВЕТРЕЊА 

198 1174/8 њива 6 њива       Закуп 
0,0053 

 207 Церово ВЕЛИКА 

ВЕТРЕЊА 

199 1174/9 њива 6 њива       Закуп 
0,0033 

 207 0,0086 

 208 Церово ЛУКА 198 1197/9 пашњак 4 пашњак       Закуп 0,0702 

 208 Церово ЛУКА 204 1197/4 њива 3 њива       Закуп 0,0101 

 208 Церово ЛУКА 204 1197/5 њива 3 њива       Закуп 0,0162 

 208 0,0965 

 209 Церово ВЕЛИКА 

ВЕТРЕЊА 

193 1160/9 њива 6 њива       Закуп 
0,0196 

 209 Церово ВЕЛИКА 

ВЕТРЕЊА 

204 1160/8 њива 6 њива       Закуп 
0,0283 

 209 0,0479 

 210 Церово ДЕВОЈАЦКО 

БРДО 

204 34/4 пашњак 5 пашњак       Закуп 
0,0121 

 210 Церово ДЕВОЈАЦКО 

БРДО 

205 34/3 пашњак 5 пашњак       Закуп 
0,0115 

 210 Церово ДЕВОЈАЦКО 

БРДО 

206 34/5 њива 4 њива       Закуп 
0,0064 

 210 Церово ДЕВОЈАЦКО 206 34/6 ливада 6 пашњак       Закуп 0,0147 
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БРДО 

210 Церово ДЕВОЈАЦКО 

БРДО 

207 34/7 ливада 5 ливада       Закуп 
0,0198 

 210 Церово ДЕВОЈАЦКО 

БРДО 

208 34/8 њива 4 њива       Закуп 
0,0060 

 210 Церово ДЕВОЈАЦКО 

БРДО 

219 34/2 пашњак 5 пашњак       Закуп 
0,0093 

 210 0,0798 

 211 Црни Као МАЛО БРДО 19 3067 њива 5 њива       Закуп 0,0753 

 211 Црни Као МАЛО БРДО 19 3069 њива 5 њива       Закуп 0,2366 

 211 0,3119 

 212 Црни Као УТРИНА 233 13/14 њива 6 њива       Закуп 0,0857 

 212 Црни Као УТРИНА 233 13/15 њива 6 њива       Закуп 0,4625 

 212 Црни Као УТРИНА 233 13/18 њива 6 њива       Закуп 0,1099 

 212 0,6581 

 213 Црни Као ЉУТАК 233 764/2 њива 5 њива       Закуп 0,0840 

 213 Црни Као ЉУТАК 233 764/4 њива 5 њива       Закуп 0,2183 

 213 Црни Као ЉУТАК 233 764/5 њива 5 њива       Закуп 0,3244 

 213 Црни Као ЉУТАК 233 764/6 пашњак 6 пашњак       Закуп 0,1350 

 213 Црни Као ЉУТАК 233 764/7 њива 5 њива       Закуп 0,2409 

 213 1,0026 

 214 Црни Као ЛОЈЗЕ 233 1586 њива 5 њива       Закуп 0,8799 

 214 0,8799 

 215 Црни Као ДРЖАВНА ШУМА 19 11 пашњак 7 пашњак       Закуп 0,0048 

 215 Црни Као ДРЖАВНА ШУМА 123 10 пашњак 7 пашњак       Закуп 0,0201 

 215 0,0249 

 216 Црни Као ДРЕНОВАЦКО 

ЛОЈЗЕ 

233 3113 њива 5 њива       Закуп 
0,0715 

 216 0,0715 
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217 Црни Као ДРУГОВАЦ 305 1136 њива 4 њива       Закуп 0,0796 

 217 0,0796 

 218 Црни Као ЛОЈЗЕ 729 1478 виноград 3 виноград       Закуп 0,0202 

 218 0,0202 

 219 Црни Као ЉУТАК 581 411/1 пашњак 7 пашњак       Закуп 5,2920 

 219 Црни Као РИБНИК 581 500 пашњак 7 пашњак       Закуп 1,4936 

 219 6,7856 

 220 Црни Као РИБНИК 581 501 пашњак 6 пашњак       Закуп 0,2027 

 220 0,2027 

 221 Црни Као УТРИНА 581 13/12 пашњак 6 пашњак       Закуп 0,7313 

 221 0,7313 

 222 Црни Као РИБНИК 779 2425 њива 6 њива       Закуп 0,0559 

 222 Црни Као РИБНИК 779 2425 шума 4 њива       Закуп 0,0286 

 222 0,0845 

 223 Црни Као ЛОЈЗЕ 737 1665 њива 5 њива       Закуп 0,0521 

 223 0,0521 

 224 Црни Као УТРИНА 944 13/1 њива 4 њива       Закуп 19,6786 

 224 19,6786 

 225 Чубура ВАРНИЦА 280 1 пашњак 6 пашњак       Закуп 1,1615 

 225 1,1615 

 226 Шетка СЕЊЕ 1027 2892/1 ливада 4 ливада       Закуп 0,1678 

 226 Шетка СЕЊЕ 1027 2897 њива 4 њива       Закуп 0,0945 

 226 0,2623 

 227 Шетка ПАДАЛИШТЕ 724 2265 њива 2 њива       Закуп 0,2300 

 227 0,2300 

 228 Шетка ПРАСКОВАР 195 57 њива 3 њива       Закуп 0,0767 
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228 0,0767 

 229 Шетка СРЕДЊАК 321 1645/7 њива 3 њива       Закуп 0,2750 

 229 0,2750 

 230 Шетка ЛОЈЗЕ 1027 2685 виноград 3 виноград       Закуп 0,0854 

 230 0,0854 

 231 Шетка РАВНИШТЕ 933 493 пашњак 1 пашњак       Закуп 0,1833 

 231 Шетка РАВНИШТЕ 933 495 пашњак 1 пашњак       Закуп 0,0466 

 231 Шетка РАВНИШТЕ 933 496 пашњак 1 пашњак       Закуп 0,0076 

 231 Шетка СЕЛО 933 1520 пашњак 2 пашњак       Закуп 0,0272 

 231 Шетка СЕЛО 933 667/1 пашњак 4 пашњак       Закуп 0,0452 

 231 0,3099 

 232 Шетка СРЕДЊАК 933 1645/2 пашњак 4 пашњак       Закуп 2,5408 

 232 2,5408 

 233 Шетка СРЕДЊАК 933 1645/5 пашњак 4 пашњак       Закуп 1,0157 

 233 1,0157 

 234 Шетка СРЕДЊАК 135 1956/1 пашњак 2 пашњак       Закуп 1,4383 

 234 1,4383 

 235 Шетка СРЕДЊАК 933 1957 пашњак 2 пашњак       Закуп 0,6016 

 235 0,6016 

 236 Шетка ПРАСКОВАР 378 92 њива 4 њива       Закуп 0,1739 

 236 Шетка ПРАСКОВАР 378 92 њива 5 њива       Закуп 0,0520 

 236 0,2259 

 237 Шетка РАВНИШТЕ 933 2070 пашњак 2 пашњак       Закуп 0,2638 

 237 Шетка РАВНИШТЕ 933 534 пашњак 1 пашњак       Закуп 0,0241 

 237 0,2879 

 Укупно: 211,7077 
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Збирна 

табела 
        

КО 

Укупно пољ. 

земљиште у 

државној својини 

Површина 

заузета важећим 

уговорима о 

закупу 

Површина заузета 

важећим уговорима 

о коришћењу без 

накнаде 

Планирано за 

закуп и 

коришћење 

Најмања 

површина 

јавног 

надметања 

Највећа 

површина 

јавног 

надметања 

Просечна 

површина 

јавног 

надметања 

(ха) 

Број 

јавних 

надметања 

Браљина 201,9227 0,0000 0,0000 1,8310 0,0307 0,5041 0,1526 8 

Брачин 21,1687 0,0000 0,0000 8,0674 0,2098 2,8902 0,6723 10 

Варош 35,0790 6,1919 0,0000 19,7573 0,0441 5,6168 0,4819 23 

Витошевац 241,3904 0,0000 0,0000 7,3791 0,0314 1,5103 0,1570 25 

Грабово 4,6464 0,0000 0,0000 1,5905 0,0443 1,2869 0,3181 3 

Липовац 57,6410 40,8735 0,0000 2,8947 0,0200 1,3558 0,1447 4 

Мађере 46,1036 0,0000 0,0000 2,9324 0,0165 0,5999 0,1173 13 

Малетина 159,7468 0,0000 0,0000 1,2402 0,0500 0,6126 0,2480 4 

Манастирско 7,6360 0,0000 0,0000 0,0000     0,0000 0 

Маћија 51,9055 0,0000 0,0000 3,2884 0,0149 0,5618 0,1061 18 

Пардик 172,5636 0,0000 0,0000 0,0000     0,0000 0 

Подгорац 188,6751 30,0010 0,0000 14,5834 0,0216 10,1921 0,5401 13 

Послон 105,3467 0,0000 0,0000 5,1109 0,0183 1,6858 0,1597 16 

Прасковче 36,8110 0,0000 0,0000 0,4462 0,0142 0,1916 0,0637 6 

Претрковац 1,2280 0,0000 0,0000 1,1996 0,0681 0,5256 0,1714 4 

Ражањ 28,2469 7,4063 0,0000 6,1092 0,0332 2,0879 0,2444 16 

Рујиште 74,1150 38,6731 0,0000 5,7841 0,0706 1,1361 0,2066 11 

Скорица 724,0202 0,0000 0,0000 4,7188 0,0201 1,5596 0,4719 8 

Смиловац 473,0740 1,5100 0,0000 85,1007 0,0047 59,7100 2,9345 21 

Церово 287,6314 0,0000 0,0000 0,5793 0,0086 0,1527 0,0322 7 

Црни Као 213,3315 44,3703 0,0000 30,5835 0,0202 19,6786 1,2743 14 
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Чубура 13,6589 0,0000 0,0000 1,1615 1,1615 1,1615 1,1615 1 

Шетка 74,9226 60,3533 0,0000 7,3495 0,0767 2,5408 0,3675 12 

Укупно: 3 220,8650 229,3794 0,0000 211,7077 

   

237 

         Закуп по основу гајења животиња: 0,0000 

     
         Закуп по основу власништва инфраструктуре: 0,0000 

     
         Бесплатно коришћење 0,0000 

     

         Разлика у заокруживању 0,0000 

     

         Величине јавних 

надметања 

     
Ред.број Величина (ха) Број јавних надметања 

1 до 5 231 

2 од 5 до 20 5 

3 од 20 до 100 1 

4 преко 100 0 

Укупно 

 

237 
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Катастарске парцеле у државној својини које нису обухваћене важећим или планираним закупом или давањем на 

коришћење без накнаде 

КО Потес 

Бр. листа 

непокрет

ности 

Број кат. 

парцеле 
Површина Култура Класа 

Култура- 

фактичко 
Разлог изузимања Напомена 

Браљина СМРДАН 220 115 1,8708 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина КУЈСЈАК 100 1672 0,0511 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина КУЈСЈАК 100 1683 0,1993 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина ЛОЈЗЕ 100 1926 0,0550 виноград 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина ОСОЈЕ 394 2208 0,0630 њива 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина ОСОЈЕ 220 2236/10 0,0201 њива 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина ОСОЈЕ 220 2236/11 0,0538 њива 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Браљина ОСОЈЕ 220 2236/12 0,0126 њива 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина ОСОЈЕ 220 2236/13 0,0058 њива 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина ОСОЈЕ 220 2236/4 0,0028 њива 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина СРЕДЊА КОСА 220 233 0,1036 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина КАРАУЛА 100 2451 0,0614 њива 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина КАРАУЛА 220 2521 0,0380 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина МОРАВА 220 2534/1 6,9066 шума 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина МОРАВА 220 2534/1 6,9065 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина МОРАВА 220 2534/1 3,6435 

остало 

природно 
неплодно 
земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Браљина СЕЛО 220 2721/1 0,0521 пашњак 2 
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Браљина СЕЛО 220 2721/3 0,0162 пашњак 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина СРЕДЊА КОСА 220 275 0,2875 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина МОРАВА 220 2783 0,1357 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина МОРАВА 738 2823 0,0101 

остало 
природно 
неплодно 

земљиште 

    
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Браљина МОРАВА 738 2823 0,0101 

остало 
природно 
неплодно 

земљиште 

    
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Браљина МОРАВА 739 2824 0,0785 њива 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина МОРАВА 220 2866 0,0530 пашњак 3 
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Браљина СЕЛО 220 2889 0,0000 пашњак 2 
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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Браљина СЕЛО 220 2889 0,4602 пашњак 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина СЕЛО 220 2889 0,0055 
земљиште 

под зградом-

објектом 

  
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Браљина СЕЛО 220 2891 0,0579 пашњак 2 
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Браљина СЕЛО 220 2893/1 0,0790 

остало 
природно 
неплодно 

земљиште 

    
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Браљина СЕЛО 220 2893/2 0,0420 

остало 
природно 
неплодно 

земљиште 

    
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Браљина СЕЛО 220 2907/1 0,1415 пашњак 2 
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Браљина СЕЛО 220 2909 0,0170 пашњак 2 
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Браљина СЕЛО 747 2911 0,0004 пашњак 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина СЕЛО 747 2911 0,0055 њива 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Браљина СЕЛО 169 3178 0,0911 њива 5 гробље 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ГРОБЉЕ 

Браљина ЛОЈЗЕ 220 3293 0,0483 

остало 
природно 

неплодно 
земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина ЛОЈЗЕ 220 3293 0,0864 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина СЕЛИШТЕ 220 3399 0,1124 пашњак 5 
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Браљина СЕЛИШТЕ 220 3402 0,0533 пашњак 6 

земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Браљина СЕЛИШТЕ 220 3405/1 4,1104 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина СЕЛИШТЕ 220 3405/1 2,3499 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина СЕЛИШТЕ 220 3405/1 4,1104 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина СЕЛИШТЕ 220 3405/3 0,0243 виноград 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Браљина МАЛО ПОЉЕ 220 3482 0,2311 воћњак 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина МАЛО ПОЉЕ 394 3641 0,0421 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина МАЛО ПОЉЕ 394 3641 0,0733 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина МАЛО ПОЉЕ 169 3711 0,0294 пашњак 3 
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Браљина МАЛО ПОЉЕ 169 3712/1 0,0437 пашњак 3 
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Браљина МАЛО ПОЉЕ 169 3712/2 0,0860 пашњак 3 
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Браљина КРЊА КОСА 220 372 0,1112 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина КРЊА КОСА 220 373 1,4921 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина МАЛО ПОЉЕ 394 3909 0,0595 виноград 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Браљина МАЛО ПОЉЕ 100 4041 0,0525 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина МАЛО ПОЉЕ 220 4087/2 0,0395 

остало 
природно 

неплодно 
земљиште 

    
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 

Није пољопривредно 

земљиште 

Браљина МАЛО ПОЉЕ 220 4087/21 0,1170 виноград 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина КОВАНУК 220 4246/3 4,1554 шума 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина КОВАНУК 220 4246/3 4,1554 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина КОВАНУК 220 4246/3 2,1709 

остало 
природно 

неплодно 
земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина КОЗАРА 220 4267 0,1338 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

    
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Браљина КОЗАРА 169 4342 0,1681 њива 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина КОЗАРА 169 4342 0,0447 шума 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 



 

Службени лист општине Ражањ         Број 12         26.11.2021.г. 
 

 

962  

Браљина КРЊА КОСА 220 4361 0,2627 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина 
ВЕТРЕЊСКА 

КОСА 
220 4549/4 37,3832 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина 
ВЕТРЕЊСКА 

КОСА 
220 4549/4 37,3832 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина 
ВЕТРЕЊСКА 

КОСА 
220 4549/4 18,8234 

остало 
природно 
неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина 
ВЕТРЕЊСКА 

КОСА 
220 4597/1 0,1629 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина 
ВЕТРЕЊСКА 

КОСА 
220 4600 0,2965 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина ЈАБУЦКА КОСА 220 4604/1 11,1678 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

    
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Браљина ЈАБУЦКА КОСА 220 4604/1 43,5301 шума 6   
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Браљина ПАРЛОЗИ 394 469 0,0295 воћњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Браљина ПАРЛОЗИ 851 4738 0,0296 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина ПАРЛОЗИ 851 4738 0,0296 виноград 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4752 0,0102 воћњак 3 
земљиште уз 

зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4753 0,0049 њива 4 
земљиште уз 

зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4754 1,6362 пашњак 3 
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4756 0,0473 пашњак 3 

земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 

ЗГРАДУ И ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4757 0,0316 воћњак 3 
земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4758 0,0706 воћњак 3 
земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4759 0,1069 воћњак 3 
земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 
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Браљина ПАРЛОЗИ 139 4760 0,0004 њива 4 
земљиште уз 

зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4761 0,0048 њива 4 
земљиште уз 

зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4762 0,0012 њива 4 
земљиште уз 

зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4763 0,0129 њива 4 

земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 

ЗГРАДУ И ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4764 0,0052 њива 4 
земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4765 0,0230 њива 4 
земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4766 0,0115 њива 4 
земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4768 0,0823 њива 4 
земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4769 0,0098 њива 4 
земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 
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Браљина ПАРЛОЗИ 139 4770 0,0038 њива 4 

земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 

ЗГРАДУ И ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4772 0,0096 њива 4 
земљиште уз 

зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4773 0,0518 њива 4 
земљиште уз 

зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4774 0,0131 њива 4 
земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4775 0,0401 њива 4 
земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4776 0,0160 њива 4 
земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4777 0,0179 њива 4 
земљиште уз 

зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4778 0,0877 њива 4 
земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4779 0,0045 

земљиште 

под зградом-
објектом 

  

земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 
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Браљина ПАРЛОЗИ 139 4779 0,0017 
земљиште 

под зградом-

објектом 

  
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4779 0,0253 њива 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4779 0,0000 њива 3 
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4781 0,2118 њива 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4782 1,0365 њива 3 
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4783 0,0128 њива 3 
земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4784 0,0121 њива 3 
земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4785 0,0301 њива 3 
земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4786 0,0078 њива 3 
земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 
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Браљина ПАРЛОЗИ 139 4787 0,0041 њива 3 
земљиште уз 

зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4788 0,0034 њива 3 

земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 

ЗГРАДУ И ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4789 0,0013 њива 3 
земљиште уз 

зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4790 0,0067 њива 3 
земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4791 0,0079 њива 3 
земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4792 0,0076 њива 3 
земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4793 0,0079 њива 3 
земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4794 0,0405 њива 3 
земљиште уз 

зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4795 0,0587 њива 3 

земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 

ЗГРАДУ И ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 
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Браљина ПАРЛОЗИ 139 4796 0,0023 њива 3 
земљиште уз 

зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4797 0,0267 њива 3 
земљиште уз 

зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4798 0,1446 њива 3 
земљиште уз 

зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4799 0,0129 њива 3 
земљиште уз 

зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4800 0,0149 њива 3 

земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 

ЗГРАДУ И ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4801 0,0052 њива 3 
земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4802 0,0371 воћњак 2 
земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4804/1 0,0460 њива 5 
земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4804/2 0,0016 њива 5 
земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 
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Браљина ПАРЛОЗИ 139 4805 0,0151 њива 4 
земљиште уз 

зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4806 0,0047 њива 4 

земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 

ЗГРАДУ И ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4807 0,0034 њива 4 
земљиште уз 

зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4808 0,0039 њива 4 
земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4811 0,0084 њива 4 
земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4812 0,0031 
земљиште 

под зградом-
објектом 

  
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4812 0,0000 воћњак 2 
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4812 0,0185 воћњак 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4813 0,0051 воћњак 2 
земљиште уз 

зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 
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Браљина ПАРЛОЗИ 139 4814 0,0038 воћњак 2 
земљиште уз 

зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4815 0,0302 воћњак 2 
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4815 0,0042 
земљиште 

под зградом-

објектом 

  
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4817 0,0066 њива 4 
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4818 0,0060 њива 4 
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4819 0,0102 њива 4 

земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4821 0,0046 
земљиште 

под зградом-
објектом 

  
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4821 0,0374 воћњак 2 
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4822 0,0000 воћњак 2 
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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Браљина ПАРЛОЗИ 139 4822 0,1292 воћњак 2 
земљиште уз 

зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4822 0,0035 
земљиште 

под зградом-

објектом 

  
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4822 0,0159 

земљиште 

под зградом-
објектом 

  

земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4822 0,0011 
земљиште 

под зградом-
објектом 

  
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4823/2 0,0021 њива 4 
земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4825 0,0103 њива 3 
земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4826 0,0125 њива 3 
земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4827 0,0124 њива 3 
земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4828 0,0153 њива 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Браљина ПАРЛОЗИ 139 4829 0,0349 њива 3 
земљиште уз 

зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4830 0,0478 њива 3 
земљиште уз 

зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4831 0,0061 њива 4 
земљиште уз 

зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4832 0,0059 њива 4 
земљиште уз 

зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4833 0,0055 њива 4 
земљиште уз 

зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4834 0,0058 њива 4 
земљиште уз 

зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4835 0,0208 њива 4 

земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 

ЗГРАДУ И ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4836 0,0273 њива 4 
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4836 0,0048 
земљиште 

под зградом-
објектом 

  
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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Браљина ПАРЛОЗИ 139 4837 0,0232 њива 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4838 0,0271 њива 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4847 0,0061 њива 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4848 0,0037 њива 3 

земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 

ЗГРАДУ И ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4849 0,0027 њива 3 
земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4852 0,0470 пашњак 5 
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4852 0,0046 
земљиште 

под зградом-
објектом 

  
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4852 0,0077 
земљиште 

под зградом-
објектом 

  
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4855 0,0465 њива 3 
земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 
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Браљина ПАРЛОЗИ 139 4856 0,0269 њива 3 

земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 

ЗГРАДУ И ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Браљина ПАРЛОЗИ 139 4857 0,0070 њива 4 
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Браљина ПАРЛОЗИ 220 526 0,1198 

остало 
природно 
неплодно 

земљиште 

    
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Браљина ПАРЛОЗИ 100 622 0,1422 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина КУЈСЈАК 100 699 0,0072 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина КУЈСЈАК 100 773 0,2349 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Браљина КУЈСЈАК 100 777 0,0511 њива 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Укупно Браљина 200,0917 

     

Брачин СЕЛО 354 1319 0,9623 њива 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Брачин СЕЛО 146 2035 0,0683 пашњак 3 
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 



 

Службени лист општине Ражањ         Број 12         26.11.2021.г. 
 

 

975  

Брачин СЕЛО 354 2082 0,2036 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Брачин ПОЉЕ 487 2333 0,2432 њива 3   
Правоснажно Решење о враћању које није 

спроведено у јавној евиденцији- прилог Решење 
46-38/91-14 

Брачин СЕЛО 1280 2510/1 0,0097 пашњак 4 
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Брачин СЕЛО 1280 2512/3 0,0323 
земљиште 

под зградом-

објектом 

  
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Брачин СЕЛО 1280 2512/3 0,0546 пашњак 4 
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Брачин ГОЛО БРДО 354 3208 0,1604 њива 4 гробље 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ГРОБЉЕ 

Брачин ГОЛО БРДО 354 3209 0,2850 њива 4 гробље 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ГРОБЉЕ 

Брачин ГОЛО БРДО 354 3210 0,1849 њива 4 гробље 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ГРОБЉЕ 

Брачин ГОЛО БРДО 33 3218 0,6473 воћњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Брачин РЕКА 354 3319 1,2223 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Брачин РЕКА 146 3321 0,6543 пашњак 3 
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Брачин РЕКА 146 3321 0,0375 

земљиште 

под зградом-
објектом 

  

земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Брачин ПАРЛОГ 1777 4093 0,5544 њива 4   
Правоснажно Решење о враћању које није 

спроведено у јавној евиденцији- прилог Решење 
46-29/91-14 

Брачин КЛИСУРА 487 4524 6,0157 њива 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Брачин КЛИСУРА 487 4525/2 1,2564 њива 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Брачин РЕКА 487 4788/1 0,0557 
земљиште 

под зградом-
објектом 

  
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Брачин РЕКА 487 4788/1 0,0497 
земљиште 

под зградом-
објектом 

  
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Брачин РЕКА 487 4788/1 0,0000 њива 2 
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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Брачин ДРМАЛОГА 1879 5205 0,0366 њива 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Брачин ДРМАЛОГА 1879 5205 0,2105 њива 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Брачин ДРМАЛОГА 1879 5205 0,0064 шума 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Брачин ДРМАЛОГА 1879 5205 0,0366 шума 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Брачин ВИШЊАР 146 829 0,1136 пашњак 3 
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Укупно Брачин 13,1013 

     

Варош МЕÐАК 278 1342 0,0164 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Варош МАЛИ КРУШАР 255 1610/1 0,2003 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Варош МАЛИ КРУШАР 278 1620 0,2063 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Варош МАЛИ КРУШАР 278 1621 0,2770 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Варош СЕЛО 803 1799 0,1084 њива 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Варош СЕЛО 278 2005/1 1,5036 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Варош СЕЛО 278 2033 0,0312 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Варош СЕЛО 255 2050/4 0,0259 њива 5 
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Варош 
ШИРОКО 

ПОЉЕ 
846 2363 0,0818 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Варош 
ШИРОКО 

ПОЉЕ 
846 2363 0,0200 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Варош ВРХ ЛИПОВАЦ 906 2399 0,3267 њива 4   
Правоснажно Решење о враћању које није 

спроведено у јавној евиденцији- прилог Решење 
46-4/92-14 

Варош ТОРОВИ 278 2414/1 0,9307 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Варош КРУШАР 860 2420/67 0,1101 њива 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Варош КРУШАР 278 2435 0,0288 пашњак 3 
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Варош МАЛИ КРУШАР 278 2449/1 0,4755 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Варош МАЛИ КРУШАР 278 2450/1 3,9069 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Варош МАЛИ КРУШАР 958 2450/17 0,0288 њива 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Варош ЦУКАР 255 264 0,8242 њива 5   
Правоснажно Решење о враћању које није 

спроведено у јавној евиденцији- прилог Решење 
46-9/91-14 

Варош СЕЊЕ 102 562/2 0,0272 њива 4 
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Укупно Варош 9,1298 

     

Витошевац 
МАЛИ 

ЈАРЦЕВАЦ 
2541 1011 0,2393 пашњак 7   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 

утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 
Акт ЈЛС о враћању 

46-6/05-11 

Витошевац 
РАВНА 

ДУБРАВА 
2545 1025 5,2400 крш     

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 

утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 
Акт ЈЛС о враћању 

46-6/05-11 

Витошевац 
РАВНА 

ДУБРАВА 
2545 1025 5,1745 пашњак 5   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 

утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 
Акт ЈЛС о враћању 

46-6/05-11 
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Витошевац 
РАВНА 

ДУБРАВА 
2545 1025 9,1500 пашњак 7   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 

утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 
Акт ЈЛС о враћању 

46-6/05-11 

Витошевац СУГУЗИЦА 21 1057 0,3519 њива 7 
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Витошевац 
РАВНА 

ДУБРАВА 
2541 1159/2 0,3366 пашњак 7   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-6/05-11 

Витошевац 
РАВНА 

ДУБРАВА 
2546 1160 1,6270 пашњак 7   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-6/05-11 

Витошевац 
МАЈСТОРСКИ 

ДЕО 
2541 1482 0,0696 пашњак 7   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-6/05-11 

Витошевац 
МАЈСТОРСКИ 

ДЕО 
2541 1484 0,0120 пашњак 7   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-6/05-11 

Витошевац 
МАЈСТОРСКИ 

ДЕО 
2541 1485 0,0150 пашњак 7   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-6/05-11 

Витошевац СУГУЗИЦА 2541 1568 0,4887 пашњак 5   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-6/05-11 

Витошевац СУГУЗИЦА 2541 1640 1,1277 пашњак 6   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 

утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 
Акт ЈЛС о враћању 

46-6/05-11 
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Витошевац СУГУЗИЦА 2541 1642 6,0000 пашњак 7   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-6/05-11 

Витошевац СУГУЗИЦА 2541 1642 6,3550 пашњак 6   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-6/05-11 

Витошевац КАНИК 2541 1705 1,0468 пашњак 6   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-6/05-11 

Витошевац КАНИК 371 1739 0,2805 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Витошевац КАНИК 2541 1747 0,1101 пашњак 5   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-6/05-11 

Витошевац ГУСТА ШУМА 2541 1903 0,0447 пашњак 5   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-6/05-11 

Витошевац ЈАРИЦИШТЕ 2541 2243 0,0599 пашњак 5   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-6/05-11 

Витошевац ЈАРИЦИШТЕ 2541 2250 0,0532 пашњак 5   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-6/05-11 

Витошевац ЈАРИЦИШТЕ 2541 2254 2,1818 пашњак 6   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-6/05-11 
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Витошевац СТРАНА 177 2377/1 0,1004 воћњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Витошевац СЕЛО 1885 2838 0,0238 пијаца   пијаца 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ПИЈАЦА 

Витошевац СЕЛО 1885 2838 0,0431 пијаца   
дечије 

игралиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ 

Витошевац СЕЛО 1885 2838 0,0117 њива 4 
дечије 

игралиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ДЕЧИЈЕ ИГРАЛИШТЕ 

Витошевац СЕЛО 1885 2838 0,0065 њива 4 пијаца 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ПИЈАЦА 

Витошевац ГЛАВИЦА 2541 3675 0,0098 пашњак 3   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-6/05-11 

Витошевац СЕЛО 2541 3685 0,0313 пашњак 3   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-6/05-11 

Витошевац КОВИЛОВИЦА 2541 5066 0,1335 пашњак 4   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-6/05-11 

Витошевац КОВИЛОВИЦА 2541 5076 0,1611 пашњак 4   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 

утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 
Акт ЈЛС о враћању 

46-6/05-11 
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Витошевац КОВИЛОВИЦА 2541 5103 0,0061 пашњак 4   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-6/05-11 

Витошевац КОВИЛОВИЦА 2541 5219 0,0616 пашњак 4   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-6/05-11 

Витошевац КОВИЛОВИЦА 2541 5221 0,0561 пашњак 4   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-6/05-11 

Витошевац КЛЕЊЕ 2541 5399 0,1264 пашњак 3   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-6/05-11 

Витошевац КЛЕЊЕ 629 5400 0,0748 њива 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Витошевац ДУГИ ДЕО 629 5509 0,4377 њива 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Витошевац 
ВЕЛИКИ 

ЈАРЦЕВАЦ 
177 567 0,5735 њива 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Витошевац 
ВЕЛИКИ 

ЈАРЦЕВАЦ 
177 568 0,5930 њива 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Витошевац ГОРЊА РЕКА 2541 5746 0,0129 пашњак 4   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-6/05-11 
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Витошевац ВРАЊАК 120 5976 0,0614 њива 4 
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Витошевац ВРАЊАК 120 5976 0,1313 њива 3 

земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Витошевац КОД ГРОБЉА 746 6216/2 0,0700 њива 4 
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Витошевац ГОЛЕШ 2541 6290 0,0130 пашњак 4   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-6/05-11 

Витошевац ГОЛЕШ 2541 6338 0,0715 пашњак 4   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-6/05-11 

Витошевац СЕЛО 2541 6492 0,0813 пашњак 3   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-6/05-11 

Витошевац СЕЛО 2527 6504/2 0,3535 њива 4 
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Витошевац СЕЛО 2527 6504/2 0,0517 
земљиште 

под зградом-
објектом 

  
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Витошевац СЕЛО 2527 6504/2 0,1211 
земљиште 

под зградом-

објектом 

  
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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Витошевац СЕЛО 2541 6512 0,1485 пашњак 3   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-6/05-11 

Витошевац ГОЛЕШ 2541 6551 0,0437 пашњак 3   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-6/05-11 

Витошевац 
МАЛИ 

ЈАРЦЕВАЦ 
2541 724 0,0951 пашњак 7   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-6/05-11 

Витошевац 
МАЛИ 

ЈАРЦЕВАЦ 
2541 725 0,0235 пашњак 7   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-6/05-11 

Витошевац 
МАЛИ 

ЈАРЦЕВАЦ 
2541 726 0,7533 пашњак 7   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-6/05-11 

Витошевац 
ВЕЛИКИ 

ЈАРЦЕВАЦ 
2541 728 1,1162 пашњак 7   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 

утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 
Акт ЈЛС о враћању 

46-6/05-11 

Витошевац ГОЛЕШ 2541 7492 0,3940 пашњак 5   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-6/05-11 

Витошевац КЛАÐЕ 2542 770 0,0019 
земљиште 

под зградом-
објектом 

    
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-6/05-11 

Витошевац КЛАÐЕ 2542 770 148,2803 пашњак 7   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-6/05-11 
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Витошевац КЛАÐЕ 2541 772 0,4613 пашњак 7   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-6/05-11 

Витошевац БУКОВИК 371 773 0,0777 пашњак 7 
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Витошевац СЕЛО 2541 7730 0,0373 пашњак 3   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 

утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 
Акт ЈЛС о враћању 

46-6/05-11 

Витошевац БУКОВИК 2541 781 0,4126 пашњак 7   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-6/05-11 

Витошевац БУКОВИК 2544 782 27,5770 пашњак 7   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-6/05-11 

Витошевац СРЕДЊАК 2541 784 0,1712 пашњак 7   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-6/05-11 

Витошевац СРЕДЊАК 2541 787 0,2962 пашњак 7   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-6/05-11 

Витошевац СРЕДЊАК 371 829 1,6882 пашњак 7 
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Витошевац СРЕДЊАК 371 829 0,0017 
земљиште 

под зградом-

објектом 

  
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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Витошевац СРЕДЊАК 2541 830 0,0054 пашњак 7   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-6/05-11 

Витошевац СРЕДЊАК 2541 831 0,0928 пашњак 7   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-6/05-11 

Витошевац СРЕДЊАК 2541 832 0,0733 пашњак 7   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-6/05-11 

Витошевац СРЕДЊАК 2541 854 0,1334 пашњак 7   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-6/05-11 

Витошевац СРЕДЊАК 2541 855 0,1071 пашњак 7   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-6/05-11 

Витошевац СРЕДЊАК 2541 856 0,0512 пашњак 7   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-6/05-11 

Витошевац 
РАВНА 

ДУБРАВА 
2541 8560 0,4068 пашњак 6   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 

утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 
Акт ЈЛС о враћању 

46-6/05-11 

Витошевац СРЕДЊАК 2541 857 0,1120 пашњак 7   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-6/05-11 

Витошевац 
РАВНА 

ДУБРАВА 
2541 8582 0,1272 пашњак 7   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-6/05-11 
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Витошевац 
МАЈСТОРСКИ 

ДЕО 
2541 8636 1,6827 пашњак 7   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-6/05-11 

Витошевац ГЛАВИНА 2541 9256 0,0194 пашњак 4   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-6/05-11 

Витошевац 
ВЕЛИКИ 

ЈАРЦЕВАЦ 
2541 937 1,5675 пашњак 7   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-6/05-11 

Витошевац 
ВЕЛИКИ 

ЈАРЦЕВАЦ 
2541 939 0,5663 пашњак 7   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 

утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 
Акт ЈЛС о враћању 

46-6/05-11 

Витошевац 
РАВНА 

ДУБРАВА 
2541 940 0,4547 пашњак 7   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-6/05-11 

Витошевац 
РАВНА 

ДУБРАВА 
2541 941 0,9219 пашњак 7   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-6/05-11 

Витошевац 
РАВНА 

ДУБРАВА 
1697 942 0,0146 пашњак 7   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-6/05-11 

Витошевац 
РАВНА 

ДУБРАВА 
1697 942 0,0124 њива 7   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-6/05-11 

Витошевац РАВНИШТЕ 2358 9622 0,0259 њива 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Витошевац РАВНИШТЕ 2358 9622 0,0241 њива 4   
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Витошевац РАВНИШТЕ 2358 9622 0,0259 шума 2   
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Витошевац РАВНИШТЕ 2358 9622 0,0277 шума 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Витошевац ПАРЛОГ 2367 9654/2 0,0136 њива 5 
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Витошевац 
ВЕЛИКИ 

ЈАРЦЕВАЦ 
2541 986 0,3610 пашњак 7   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-6/05-11 

Витошевац 
РАВНА 

ДУБРАВА 
2541 992 0,0961 пашњак 7   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-6/05-11 

Витошевац 
РАВНА 

ДУБРАВА 
2541 993 0,9306 пашњак 7   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-6/05-11 

Витошевац 
РАВНА 

ДУБРАВА 
2541 994 1,0514 пашњак 7   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-6/05-11 

Витошевац 
РАВНА 

ДУБРАВА 
2541 995 0,0473 пашњак 7   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 

утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 
Акт ЈЛС о враћању 

46-6/05-11 
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Витошевац 
РАВНА 

ДУБРАВА 
2541 996 0,0969 пашњак 7   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-6/05-11 

Укупно Витошевац 234,0113 

     

Грабово МОДРА 41 1335/7 0,0167 воћњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Грабово МОДРА 75 1337/2 0,0709 воћњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Грабово СТРАНА 75 257 0,4610 пашњак 5   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-11/03 

Грабово СТРАНА 75 258 0,1886 пашњак 5   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-11/03-11 

Грабово СТРАНА 75 272/217 0,3230 шума 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Грабово СТРАНА 75 272/217 0,0177 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Грабово СТРАНА 75 272/3 0,2535 њива 8 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Грабово МЕÐА 75 32 0,2051 пашњак 5   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 

утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 
Акт ЈЛС о враћању 

46-11/03-11 
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Грабово РЕКА 75 389 0,0281 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Грабово СЕЛО 7 421 0,0544 њива 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Грабово БУКОВИК 75 5 0,0059 

земљиште 

под зградом-
објектом 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Грабово БУКОВИК 75 5 0,1307 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Грабово МЕÐА 75 628 0,1904 њива 4 
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Грабово МЕÐА 75 631/1 0,1418 њива 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Грабово МЕÐА 75 631/1 0,1143 њива 4 
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Грабово ЈАСИЦЈЕ 75 915/26 0,0757 виноград 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Грабово ЈАСИЦЈЕ 75 920/11 0,7781 њива 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Укупно Грабово 3,0559 
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Липовац ТРШЕВИНА 172 256/1 0,3209 њива 4   
Правоснажно Решење о враћању које није 

спроведено у јавној евиденцији- прилог Решење 
46-108/91-14 

Липовац ТРШЕВИНА 103 257/1 4,5344 пашњак 6 шума 
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-42/93-14 од 
23.06.1994 

Липовац ТРШЕВИНА 103 257/16 0,0023 воћњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Липовац ТРШЕВИНА 103 257/17 0,0102 воћњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Липовац ТРШЕВИНА 103 257/19 0,0091 њива 4 
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Липовац ТРШЕВИНА 172 257/2 1,9290 пашњак 6   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-42/93-14 

Липовац ТРШЕВИНА 103 275 0,1022 пашњак 6   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-42/93-14 

Липовац ТРШЕВИНА 103 281 0,0249 пашњак 5   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-42/93-14 

Липовац УТРИНА 103 313 0,0136 пашњак 5   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-42/93-14 
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Липовац УТРИНА 103 32/1 0,2301 пашњак 6   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-42/93-14 

Липовац УТРИНА 103 32/2 3,2378 пашњак 6   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-42/93-14 

Липовац 
БРАЦЕ 

ПЕТКОВИЦ 
103 32/7 0,0087 воћњак 3 

земљиште 
под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Липовац 
БРАЦЕ 

ПЕТКОВИЦ 
103 32/7 0,0008 

земљиште 
под зградом-

објектом 

  
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Липовац 
БРАЦЕ 

ПЕТКОВИЦ 
103 32/7 0,0042 

земљиште 

под зградом-
објектом 

  

земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Липовац 
БРАЦЕ 

ПЕТКОВИЦ 
103 32/7 0,0500 

земљиште уз 
зграду - 
објекат 

  
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Липовац ПОЈАТЕ 54 351/1 0,5070 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Липовац ПОЈАТЕ 103 353 0,0337 пашњак 4   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-42/93-14 

Липовац ПОЈАТЕ 103 377 0,5079 пашњак 4   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-42/93-14 
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Липовац ПОЈАТЕ 103 412 0,0141 пашњак 3   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-42/93-14 

Липовац ПОЈАТЕ 103 487 0,1764 пашњак 4   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 

утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 
Акт ЈЛС о враћању 

46-42/93-14 

Липовац ПОЈАТЕ 103 494/1 2,1555 пашњак 6   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-42/93-14 

Укупно Липовац 13,8728 

     

Мађере ЦУКАР 226 1812 2,0054 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мађере ЦУКАР 226 1822/2 0,0220 њива 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мађере ЦУКАР 226 1822/3 0,0191 њива 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мађере ЦУКАР 647 1978 0,0362 воћњак 3 

земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Мађере ЦУКАР 226 1979/1 7,6500 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мађере ЦУКАР 226 1979/1 4,6533 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Мађере ЦУКАР 226 1979/2 0,2207 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мађере ЦУКАР 226 1980/2 0,0609 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мађере СВИНОВО 684 2530 0,0643 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мађере СВИНОВО 684 2530 0,0157 шума 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мађере СВИНОВО 826 2531/5 0,0139 виноград 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мађере ЦУКАР 226 2748/2 3,5032 

остало 
природно 
неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мађере ЦУКАР 226 2749 0,1315 пашњак 6   
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 

Није пољопривредно 

земљиште 

Мађере СВИНОВО 226 2897 1,3085 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мађере ПАРЛОГ 226 2898 7,2172 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Мађере ПАРЛОГ 715 2917/1 0,0057 шума 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мађере ПАРЛОГ 715 2917/1 0,0344 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мађере ПАРЛОГ 719 2922 0,0583 виноград 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мађере ПАРЛОГ 719 2922 0,0583 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мађере ПАРЛОГ 875 2926 0,1492 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мађере ПАРЛОГ 721 2931/1 0,0944 шума 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мађере ПАРЛОГ 721 2931/1 0,0609 виноград 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мађере РЕКА 831 2961/2 0,0219 воћњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мађере РЕКА 226 2963 0,1236 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Мађере РЕКА 226 2964/1 0,2500 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мађере РЕКА 226 2966/1 0,0986 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мађере РЕКА 226 2967 0,1466 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мађере ПЛАНИНИЦА 226 2971/1 0,8202 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мађере ПЛАНИНИЦА 226 2973/1 0,2787 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мађере ПЛАНИНИЦА 226 2974 0,1655 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мађере ПЛАНИНИЦА 226 2976 0,0059 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мађере ПЛАНИНИЦА 226 2979 2,1557 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мађере ВАРНИЦА 226 2986 2,8441 

остало 

природно 
неплодно 
земљиште 

    
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 
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Мађере ВАРНИЦА 226 2990 0,6415 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мађере РЕКА 226 3006 0,6878 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мађере РЕКА 226 3008 1,0873 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мађере РЕКА 226 3008 1,0000 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мађере ВРХ ОГРАÐА 226 3030 4,3386 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мађере РЕКА 226 3093 0,6464 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мађере ВРХ ДУБРАВА 399 3360/1 0,1914 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мађере ВРХ ДУБРАВА 399 3360/2 0,1998 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Мађере 
ЛИВАДСКИ 

ПОТОК 
14 530 0,0071 воћњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Мађере ЦУКАР 226 888 0,0774 пашњак 5 
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Укупно Мађере 43,1712 

     

Малетина ГУШЦАК 140 1/1 12,3612 крш   шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Малетина ГУШЦАК 140 1/1 3,0953 крш   шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Малетина ГУШЦАК 140 1/1 6,1906 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Малетина ГУШЦАК 140 1/1 24,7226 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Малетина ГУШЦАК 140 1/1 6,1706 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Малетина ГУШЦАК 140 1/1 24,6430 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Малетина 
СТОЈКОВ 

ПОТОК 
75 137 0,4852 пашњак 6 

земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Малетина 
СТОЈКОВ 

ПОТОК 
143 138 4,4942 крш   шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Малетина 
СТОЈКОВ 

ПОТОК 
143 138 8,9990 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Малетина 
СТОЈКОВ 

ПОТОК 
143 138 8,9882 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Малетина 
СТОЈКОВ 

ПОТОК 
181 139 0,1725 њива 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Малетина СЕЛИШТЕ 181 170 0,2288 воћњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Малетина СЕЛИШТЕ 181 171 0,0792 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Малетина СЕЛИШТЕ 181 172 0,1724 воћњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Малетина СЕЛИШТЕ 181 173 0,0888 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Малетина СЕЛИШТЕ 181 174 0,3141 воћњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Малетина СЕЛИШТЕ 181 175 0,1900 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Малетина СЕЛИШТЕ 181 177 0,1017 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Малетина СЕЛИШТЕ 181 178 0,2066 воћњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Малетина СЕЛИШТЕ 181 179 0,4057 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Малетина СЕЛИШТЕ 75 180 0,3760 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Малетина СЕЛИШТЕ 75 181 1,3356 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Малетина СЕЛИШТЕ 53 182 0,1152 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Малетина ОРНИЦА 53 284 0,0900 виноград 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Малетина КЛИСУРА 75 326 0,1714 пашњак 5 
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Малетина КЛИСУРА 181 327 0,4983 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Малетина КЛИСУРА 75 330 18,2378 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Малетина КЛИСУРА 75 330 18,2931 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Малетина КЛИСУРА 75 330 9,1189 

остало 
природно 
неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Малетина БРЕГ 75 437 0,3802 шума 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Малетина БРЕГ 75 437 0,0220 виноград 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Малетина БРЕГ 75 437 6,9713 шума 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Малетина СЕЛО 53 563 0,1432 воћњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Малетина СЕЛО 75 565 0,2339 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Малетина СЕЛИШТЕ 75 573/2 0,0670 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Малетина СЕЛО 75 580 0,1564 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Малетина СЕЛО 75 581 0,1866 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Укупно Малетина 158,5066 

     

Манастирско ОСРЕДАК 165 1 0,7038 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Манастирско ГРАДИШТЕ 165 114/1 0,2626 пашњак 6   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-10/03-12 

Манастирско ГРАДИШТЕ 294 114/2 0,0063 виноград 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Манастирско ГРАДИШТЕ 165 138 0,7014 пашњак 6   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-10/03-12 

Манастирско 
КНЕЗА 

МИЛОША 
260 204 0,0014 

земљиште 

под зградом-
објектом 

  

земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Манастирско 
КНЕЗА 

МИЛОША 
260 204 0,0022 

земљиште 

под зградом-
објектом 

  

земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Манастирско 
КНЕЗА 

МИЛОША 
260 204 0,0150 

земљиште уз 

зграду - 
објекат 

  

земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 
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Манастирско 
КНЕЗА 

МИЛОША 
260 204 0,0513 воћњак 3 

земљиште 
под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Манастирско ГРАДИШТЕ 287 222/3 0,0254 воћњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Манастирско ГРАДИШТЕ 286 222/4 0,0183 воћњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Манастирско ГРАДИШТЕ 165 223 1,5653 пашњак 6   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 

утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 
Акт ЈЛС о враћању 

46-10/03-12 

Манастирско ГРАДИШТЕ 165 223 1,5652 вододерина     
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-10/03-12 

Манастирско ОСРЕДАК 165 3 0,7447 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Манастирско ОСРЕДАК 165 5 0,8795 пашњак 6 шума 
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-10/03-12 

Манастирско ГРАДИШТЕ 165 76 0,0309 пашњак 6   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-10/03-12 

Манастирско ОСРЕДАК 165 9 1,0627 пашњак 6   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-10/03-12 

Укупно Манастирско 7,6360 
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Маћија ГЛАВИЦАР 451 104 0,1105 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маћија КОСА 451 1302 0,0831 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маћија КОСА 455 1363 0,2221 виноград 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маћија 
МАЛИ 

ВУКОВАЦ 
451 1409 0,0905 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маћија ВУКОВАЦ 398 1442/3 0,0295 воћњак 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маћија ГЛАВИЦАР 451 146 0,1703 њива 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маћија ЈАСЕНОВАЦ 51 220 0,0295 њива 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маћија ЈАСЕНОВАЦ 451 235 0,0482 њива 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маћија РЕКА 386 777/4 0,0025 њива 3 
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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Маћија ВУКОВАЦ 406 789/2 0,0209 воћњак 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маћија ВУКОВАЦ 158 798 0,2469 њива 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маћија РЕКА 392 841/12 0,0221 виноград 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маћија 
ВУКА 

КАРАYИЦА 
154 948/1 0,0362 

земљиште 
под зградом-

објектом 

  
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Маћија 
ВУКА 

КАРАYИЦА 
154 948/1 0,2275 њива 3 

земљиште 
под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Маћија ГЛАВИЦАР 158 97 0,2965 њива 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маћија ГЛАВИЦАР 158 97 0,4354 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маћија ГЛАВИЦАР 408 98/14 0,0656 виноград 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маћија ГЛАВИЦАР 407 98/15 0,1328 виноград 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Маћија ГЛАВИЦАР 388 98/16 0,0509 виноград 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маћија ГЛАВИЦАР 389 98/17 0,0312 виноград 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маћија ГЛАВИЦАР 417 98/18 0,0256 виноград 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маћија ГЛАВИЦАР 165 99/1 18,2232 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маћија ГЛАВИЦАР 165 99/1 18,6600 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маћија ГЛАВИЦАР 165 99/1 9,3200 камењар   шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Маћија ГЛАВИЦАР 409 99/13 0,0361 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Укупно Маћија 48,6171 

     

Пардик ЈЕЗЕРО 383 1114 0,1565 њива 4 гробље 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ГРОБЉЕ 

Пардик 
ДЕВЕТ 

ЈУГОВИЦА 
383 1429 0,0928 

остало 
природно 

неплодно 
земљиште 

    
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 

Није пољопривредно 

земљиште 
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Пардик ВИСОКА 497 1453 0,3546 воћњак 3   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 

утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 
Акт ЈЛС о враћању 

46-3/94-14 

Пардик ВИСОКА 497 1473 0,1416 пашњак 6   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-3/94-14 

Пардик ВИСОКА 106 1505/1 36,0847 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Пардик ВИСОКА 106 1505/1 18,6498 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Пардик ВИСОКА 497 1505/2 0,1055 пашњак 6   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-3/94-14 

Пардик ВИСОКА 106 1506/1 19,7529 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Пардик ВИСОКА 497 1506/2 0,0044 
земљиште 

под зградом-
објектом 

    
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-3/94-14 

Пардик ВИСОКА 497 1506/4 4,1971 њива 7 шума 
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-3/94-14 

Пардик ВИСОКА 497 1507 0,1259 њива 7   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 

утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 
Акт ЈЛС о враћању 

46-3/94-14 
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Пардик ВИСОКА 497 1508 0,5877 воћњак 5 шума 
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-3/94-14 

Пардик ВИСОКА 497 1510/1 9,9877 њива 7 шума 
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-3/94-14 

Пардик ВИСОКА 106 1510/2 2,4856 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Пардик ВИСОКА 497 1510/3 0,1369 воћњак 5 шума 
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-3/94-14 

Пардик ВИСОКА 106 1510/4 4,0042 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Пардик ВИСОКА 497 1511/1 0,1005 њива 7 шума 
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-3/94-14 

Пардик ВИСОКА 497 1511/2 0,0895 њива 7 шума 
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-3/94-14 

Пардик ОСОЈЕ 106 614 0,4167 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Пардик ОСОЈЕ 106 615 0,2987 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 



 

Службени лист општине Ражањ         Број 12         26.11.2021.г. 
 

 

1010  

Пардик ЈЕЗЕРЦЕ 106 636/2 23,2190 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Пардик ЈЕЗЕРЦЕ 106 636/2 11,6387 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Пардик ВЕЛИКА КОСА 106 637/1 26,2153 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Пардик ВЕЛИКА КОСА 106 637/1 13,2316 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Пардик ВЕЛИКА КОСА 497 637/2 0,0147 њива 7   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-3/94-14 

Пардик ВЕЛИКА КОСА 497 637/2 0,0039 
земљиште 

под зградом-
објектом 

    
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-3/94-14 

Пардик ВЕЛИКА КОСА 497 637/3 0,0845 њива 7   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-3/94-14 

Пардик ВЕЛИКА КОСА 497 637/3 0,0041 
земљиште 

под зградом-

објектом 

    
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-3/94-14 

Пардик ВЕЛИКА КОСА 497 637/4 0,2431 њива 6   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 

утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 
Акт ЈЛС о враћању 

46-3/94-14 
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Пардик ВЕЛИКА КОСА 497 637/4 0,0028 
земљиште 

под зградом-

објектом 

    
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-3/94-14 

Пардик ВЕЛИКА КОСА 497 637/4 0,0018 
земљиште 

под зградом-

објектом 

    
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-3/94-14 

Пардик ВЕЛИКА КОСА 497 866 0,0032 
земљиште 

под зградом-

објектом 

    
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-3/94-14 

Пардик ВЕЛИКА КОСА 497 866 0,0621 њива 6   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-3/94-14 

Пардик СЕЛО 497 868/1 0,0655 пашњак 7   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-3/94-14 

Укупно Пардик 172,5636 

     

Подгорац СЕЛО 292 1133 0,1549 њива 3 
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Подгорац СЕЛО 292 1135 0,0041 
земљиште 

под зградом-

објектом 

    
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Подгорац СЕЛО 292 1135 0,0500 

земљиште уз 

зграду - 
објекат 

    
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Подгорац СЕЛО 292 1135 0,0000 воћњак 3   
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 

Није пољопривредно 

земљиште 
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Подгорац СЕЛО 292 1135 0,0000 воћњак 3   
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 

Није пољопривредно 

земљиште 

Подгорац СЕЛО 292 1135 0,0119 воћњак 3 
земљиште уз 

зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Подгорац СЕЛО 651 1196 0,0799 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Подгорац СЕЛО 651 1269 0,0726 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Подгорац ЛОЈЗЕ 651 1565 0,0541 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Подгорац СЕЛО 651 1846 0,6123 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Подгорац СЕЛО 651 1846 0,4201 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Подгорац СЕЛО 651 1846 0,1702 вододерина   шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Подгорац ЛОЈЗЕ 651 1862 0,2308 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Подгорац ЛОЈЗЕ 651 1862 0,0470 пашњак 6   
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Подгорац ЛОЈЗЕ 651 1862 0,0096 шума 3   
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Подгорац ЛОЈЗЕ 651 1862 0,0470 шума 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Подгорац РАВЊАК 217 2089 8,9405 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Подгорац РАВЊАК 217 2091 1,9291 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Подгорац ПРЛО 217 2254 2,3296 

остало 
природно 
неплодно 

земљиште 

    
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Подгорац ПРЛО 217 2254 16,3898 шума 6   
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Подгорац 
МАЛИ 

КЛОПОТНИК 
651 2278 0,1481 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Подгорац 
ГУРУНОВА 
ГЛАВИЦА 

1032 3030/1 2,5114 

остало 

природно 
неплодно 
земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 



 

Службени лист општине Ражањ         Број 12         26.11.2021.г. 
 

 

1014  

Подгорац 
ГУРУНОВА 

ГЛАВИЦА 
1032 3030/1 0,8259 

остало 
природно 

неплодно 
земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Подгорац 
ГУРУНОВА 

ГЛАВИЦА 
1032 3030/1 20,3109 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Подгорац 
ГУРУНОВА 
ГЛАВИЦА 

1032 3030/1 6,6791 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Подгорац 
ГУРУНОВА 
ГЛАВИЦА 

1032 3030/1 4,9276 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Подгорац 
ГУРУНОВА 

ГЛАВИЦА 
1032 3030/1 14,9849 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Подгорац ДУБРАВА 651 3033/1 3,2682 вододерина   шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Подгорац ДУБРАВА 651 3033/1 29,3275 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Подгорац ДУБРАВА 651 3865 0,4152 вододерина   шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Подгорац ДУБРАВА 651 3865 3,7040 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 



 

Службени лист општине Ражањ         Број 12         26.11.2021.г. 
 

 

1015  

Подгорац ТРМЦИШТЕ 217 4772 7,8524 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Подгорац ЛОЈЗЕ 651 561 0,1310 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Подгорац ЛОЈЗЕ 651 562/1 17,4510 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Укупно Подгорац 144,0907 

     

Послон УРВИНА 156 1066 0,0899 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Послон СЕЛО 365 1128 0,0207 пашњак 3 

земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Послон УТРИНА 365 12 1,0903 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Послон 
АНТОНИЈЕВА 

СТРАНА 
365 1365 2,4856 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Послон 
АНТОНИЈЕВА 

СТРАНА 
365 1365 1,0044 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Послон 
РАЈКОВСКА 

ОГРАÐА 
365 1367 0,0856 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Послон СТАРО ЛОЈЗЕ 355 1620 0,0289 њива 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Послон СТАРО ЛОЈЗЕ 355 1621 0,0222 виноград 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Послон СТАРО ЛОЈЗЕ 355 1622 0,0341 ливада 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Послон СТАРО ЛОЈЗЕ 355 1623 0,0249 виноград 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Послон 
РАЈКОВСКА 

ОГРАÐА 
538 1853 0,0131 

остало 
природно 
неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Послон 
РАЈКОВСКА 

ОГРАÐА 
538 1853 2,9903 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Послон 
РАЈКОВСКА 

ОГРАÐА 
538 1853 0,6541 њива 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Послон 
РАЈКОВСКА 

ОГРАÐА 
538 1853 6,3183 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Послон 
РАЈКОВСКА 

ОГРАÐА 
365 1854 0,0606 

остало 

природно 
неплодно 
земљиште 

    
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 
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Послон 
РАЈКОВСКА 

ОГРАÐА 
365 1915 0,1428 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Послон УТРИНА 537 1939/1 2,8286 виноград 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Послон УТРИНА 537 1939/1 1,0507 виноград 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Послон УТРИНА 537 1939/1 0,1207 виноград 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Послон УТРИНА 537 1939/1 13,7891 воћњак 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Послон УТРИНА 537 1939/1 0,5886 воћњак 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Послон УТРИНА 537 1939/1 5,1223 воћњак 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Послон УТРИНА 537 1939/1 1,7128 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Послон УТРИНА 537 1939/1 14,9050 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Послон УТРИНА 537 1939/1 40,1238 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Послон УТРИНА 365 1939/2 0,0402 виноград 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Послон УТРИНА 365 1939/3 0,0662 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Послон УТРИНА 365 1939/4 0,1777 виноград 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Послон УТРИНА 365 1939/5 0,0248 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Послон УТРИНА 365 1942/1 0,0394 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Послон УТРИНА 365 1942/2 0,0532 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Послон ПАДАЛИШТЕ 365 2175 0,0930 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Послон УРВИНА 365 479 0,0536 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Послон УРВИНА 355 482 0,2050 њива 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Послон УРВИНА 365 526 0,0335 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Послон ПАДАЛИШТЕ 365 548 0,0219 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Послон ПАДАЛИШТЕ 365 549 0,0101 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Послон УТРИНА 365 6 0,1151 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Послон УТРИНА 365 74 1,2653 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Послон УТРИНА 365 74 0,6260 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Послон УТРИНА 365 77 2,0963 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Послон ПАДАЛИШТЕ 365 815 0,0071 пашњак 3 
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Укупно Послон 100,2358 
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Прасковче РАВЊАК 197 1 4,8391 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Прасковче ГОРУЊАК 197 10 0,4215 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Прасковче ГОРУЊАК 197 12 1,1887 пашњак 6   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 

утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 
Акт ЈЛС о враћању 

46-10/03-11 

Прасковче ГОРУЊАК 197 14 0,2459 пашњак 4   
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Прасковче КАЛНИПЕТ 65 1496/8 0,0183 виноград 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Прасковче КЉУЦ 118 1730/3 0,2093 њива 3   Није државна својина 

Промена облика 
својине утврђен је 

јавни интерес за 
експропријацију ради 
изградње заштитног 

водног објекта на 
десној обали Јужне 

Мораве 

Прасковче КЉУЦ 118 1730/5 0,0272 њива 3   Није државна својина 

Промена облика 
својине утврђен је 
јавни интерес за 

експропријацију ради 
изградње заштитног 

водног објекта на 

десној обали Јужне 
Мораве 

Прасковче КЉУЦ 118 1731/2 0,0849 њива 3   Није државна својина 

Промена облика 

својинеутврђен је 
јавни интерес за 

експропријацију ради 

изградње заштитног 
водног објекта на 

десној обали Јужне 
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Мораве 

Прасковче КЉУЦ 118 1733/2 0,1058 њива 3   Није државна својина 

Промена облика 
својинеутврђен је 

јавни интерес за 
експропријацију ради 
изградње заштитног 

водног објекта на 
десној обали Јужне 

Мораве 

Прасковче КЉУЦ 118 1734/2 0,2342 њива 3   Није државна својина 

Промена облика 
својинеутврђен је 
јавни интерес за 

експропријацију ради 
изградње заштитног 

водног објекта на 

десној обали Јужне 
Мораве 

Прасковче КЉУЦ 118 1735/11 0,0622 њива 3   Није државна својина 

Промена облика 
својинеутврђен је 
јавни интерес за 

експропријацију ради 
изградње заштитног 

водног објекта на 
десној обали Јужне 

Мораве 

Прасковче КЉУЦ 118 1735/7 0,0730 њива 3   Није државна својина 

Промена облика 

својинеутврђен је 
јавни интерес за 

експропријацију ради 

изградње заштитног 
водног објекта на 

десној обали Јужне 

Мораве 

Прасковче КЉУЦ 118 1735/9 0,3153 њива 3   Није државна својина 

Промена облика 
својинеутврђен је 

јавни интерес за 
експропријацију ради 
изградње заштитног 

водног објекта на 
десној обали Јужне 

Мораве 
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Прасковче КЉУЦ 118 1773/1 0,2075 њива 4   Није државна својина 

Промена облика 
својине, утврђен је 

јавни интерес за 
експропријацију ради 
изградње заштитног 

водног објекта на 
десној обали Јужне 

Мораве 

Прасковче КЉУЦ 118 1775/2 0,2913 њива 4   Није државна својина 

Промена облика 
својинеутврђен је 
јавни интерес за 

експропријацију ради 
изградње заштитног 

водног објекта на 

десној обали Јужне 
Мораве 

Прасковче КЉУЦ 118 1779/2 0,0049 њива 4   Није државна својина 

Промена облика 
својинеутврђен је 
јавни интерес за 

експропријацију ради 
изградње заштитног 

водног објекта на 

десној обали Јужне 
Мораве 

Прасковче КЉУЦ 65 1783/1 0,0061 њива 4 насип 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

НАСИП 

Прасковче КЉУЦ 65 1783/2 0,0015 њива 4 насип 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

НАСИП 

Прасковче КЉУЦ 118 1784/1 0,0528 њива 4   Није државна својина 

Промена облика 

својинеутврђен је 
јавни интерес за 

експропријацију ради 

изградње заштитног 
водног објекта на 

десној обали Јужне 

Мораве 

Прасковче КЉУЦ 118 1784/2 0,0021 њива 4   Није државна својина 

Промена облика 
својинеутврђен је 

јавни интерес за 
експропријацију ради 
изградње заштитног 

водног објекта на 
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десној обали Јужне 
Мораве 

Прасковче КЉУЦ 413 1785/2 0,1968 њива 4   Није државна својина 

Промена облика 
својинеутврђен је 

јавни интерес за 
експропријацију ради 
изградње заштитног 

водног објекта на 
десној обали Јужне 

Мораве 

Прасковче КЉУЦ 118 1793/1 0,0804 њива 4   Није државна својина 

Промена облика 
својинеутврђен је 
јавни интерес за 

експропријацију ради 
изградње заштитног 

водног објекта на 

десној обали Јужне 
Мораве 

Прасковче КЉУЦ 118 1794/2 0,0052 њива 5   Није државна својина 

Промена облика 
својинеутврђен је 
јавни интерес за 

експропријацију ради 
изградње заштитног 

водног објекта на 
десној обали Јужне 

Мораве 

Прасковче КЉУЦ 65 1828 0,0176 њива 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Прасковче 
КНЕГИЊЕ 

МИЛИЦЕ 
65 256 0,0005 

земљиште 
под зградом-

објектом 

  
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Прасковче 
КНЕГИЊЕ 

МИЛИЦЕ 
65 256 0,0027 воћњак 2 

земљиште 
под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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Прасковче 
КНЕГИЊЕ 

МИЛИЦЕ 
65 256 0,0010 

земљиште 
под зградом-

објектом 

  
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Прасковче 
КНЕГИЊЕ 
МИЛИЦЕ 

65 256 0,0083 

земљиште уз 

зграду - 
објекат 

  

земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Прасковче СЕЛО 65 257 0,0257 њива 4 
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Прасковче СЕЛО 65 258 0,0201 њива 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Прасковче СЕЛО 117 34 0,0333 пашњак 4 
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Прасковче ВИС 197 376/1 2,8046 пашњак 6   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-10/03-11 

Прасковче ВИС 197 378 0,2648 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Прасковче РАВЊАК 197 4 10,0750 пашњак 7   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-10/03-11 

Прасковче ВИС 65 404 0,0132 виноград 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Прасковче 
СЕЛСКИ 

ПОТОК 
197 548 0,6568 пашњак 6   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-10/03-11 

Прасковче 
СЕЛСКИ 

ПОТОК 
535 549/2 0,0086 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Прасковче 
СЕЛСКИ 
ПОТОК 

535 549/2 0,0140 шума 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Прасковче 
СЕЛСКИ 
ПОТОК 

197 550 0,1589 пашњак 6   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-10/03-11 

Прасковче СЕЛО 197 620 0,7904 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Прасковче СЕЛО 197 624 0,4680 пашњак 6   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 

утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 
Акт ЈЛС о враћању 

46-10/03-11 

Прасковче 
СЕЛСКИ 
ПОТОК 

197 628 0,2343 пашњак 6   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-10/03-11 

Прасковче СЕЛО 197 639 1,0076 пашњак 6   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-10/03-11 

Прасковче СЕЛО 197 641 1,0587 пашњак 6   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-10/03-11 
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Прасковче СЕЛО 197 642 0,7641 пашњак 6   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-10/03-11 

Прасковче 
СЕЛСКИ 

ПОТОК 
197 643 0,3563 пашњак 6   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-10/03-11 

Прасковче 
СЕЛСКИ 
ПОТОК 

197 644 0,0580 вододерина     

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 

утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 
Акт ЈЛС о враћању 

46-10/03-11 

Прасковче 
СЕЛСКИ 
ПОТОК 

197 644 1,3429 пашњак 6   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-10/03-11 

Прасковче 
МАНАСТИРСК

И ПОТОК 
197 648 1,4480 пашњак 7   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-10/03-11 

Прасковче ÐОРИН ПОТОК 197 654 1,6106 пашњак 6   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-10/03-11 

Прасковче СЕЛО 446 735 0,0188 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Прасковче СЕЛО 446 735 0,0016 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Прасковче ÐОРИН ПОТОК 197 785/1 2,5786 пашњак 6   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-10/03-11 
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Прасковче СЕЛО 449 794 0,0101 пашњак 5   
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 

Није пољопривредно 

земљиште 

Прасковче СЕЛО 449 794 0,0016 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Прасковче СЕЛО 449 794 0,0101 шума 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Прасковче СЕЛО 449 794 0,0624 шума 4   
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Прасковче СЕЛО 197 795/1 1,6014 пашњак 5   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-10/03-11 

Прасковче 
КНЕЗА 

МИЛОША 
117 868/1 0,0500 

земљиште уз 
зграду - 

објекат 

  
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Прасковче 
КНЕЗА 

МИЛОША 
117 868/1 0,0534 

земљиште 

под зградом-
објектом 

  

земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Прасковче 
КНЕЗА 

МИЛОША 
117 868/1 0,0588 воћњак 2 

земљиште 
под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Укупно Прасковче 36,3648 

     

Претрковац СЕЛО 672 1003/1 0,0015 њива 4 

земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 
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Претрковац СЕЛО 672 1003/1 0,0269 пашњак 5 
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Укупно Претрковац 0,0284 

     

Ражањ ЛОЈЗЕ 19 1271 0,0884 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Ражањ ШАБАЗОВИЦА 1883 1510 0,1502 ливада 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Ражањ КУСИ ПОТОК 1862 1581/1 1,5588 

остало 

природно 
неплодно 
земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Ражањ 24 ЈУЛИ 1643 1614 0,0873 пашњак 2 
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ 24 ЈУЛИ 1643 1614 0,0000 пашњак 2   
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Ражањ 24 ЈУЛИ 1643 1614 0,0087 

земљиште 

под зградом-
објектом 

    
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Ражањ 24 ЈУЛИ 1643 1614 0,0022 

земљиште 

под зградом-
објектом 

    
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Ражањ 24 ЈУЛИ 1643 1615 0,0000 пашњак 2   
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 

Није пољопривредно 

земљиште 
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Ражањ 24 ЈУЛИ 1643 1615 0,0724 пашњак 2 
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ 24 ЈУЛИ 1643 1615 0,0020 
земљиште 

под зградом-

објектом 

    
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 

Није пољопривредно 

земљиште 

Ражањ БУКОВИЦКА 1635 1623 0,0087 
земљиште 

под зградом-

објектом 

    
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Ражањ БУКОВИЦКА 1635 1623 0,0000 воћњак 2   
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Ражањ БУКОВИЦКА 1635 1623 0,1795 воћњак 2 
земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Ражањ БУКОВИЦКА 1648 1629 0,0000 њива 2   
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Ражањ БУКОВИЦКА 1648 1629 0,0502 њива 2 
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ БУКОВИЦКА 1648 1629 0,0084 
земљиште 

под зградом-
објектом 

    
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Ражањ БУКОВИЦКА 1648 1630 0,0410 њива 3 
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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Ражањ 
СТРАХИЊЕ 

СИМОНОВИЦА 
1347 1710 0,0034 

земљиште 

под зградом-
објектом 

    
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Ражањ 
СТРАХИЊЕ 

СИМОНОВИЦА 
1347 1710 0,0000 воћњак 2   

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште 

Није пољопривредно 
земљиште 

Ражањ 
СТРАХИЊЕ 

СИМОНОВИЦА 
1347 1710 0,0500 

земљиште уз 
зграду - 

објекат 

    
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Ражањ 
СТРАХИЊЕ 

СИМОНОВИЦА 
1347 1710 0,0063 

земљиште 
под зградом-

објектом 
    

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште 

Није пољопривредно 
земљиште 

Ражањ 
СТРАХИЊЕ 

СИМОНОВИЦА 
1347 1710 0,0027 

земљиште 
под зградом-

објектом 
    

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште 

Није пољопривредно 
земљиште 

Ражањ ВАРОШ 1347 1712 0,1040 воћњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
1888 1758/1 0,3795 њива 3 

земљиште уз 
зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
1888 1758/1 0,0139 њива 3   

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште 

Није пољопривредно 
земљиште 

Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
1888 1758/1 0,0296 

земљиште 

под зградом-
објектом 

    
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 
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Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
1888 1758/1 0,0067 воћњак 2   

Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 

Није пољопривредно 

земљиште 

Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
1888 1758/1 0,1833 воћњак 2 

земљиште уз 
зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
1955 1758/10 0,0502 

земљиште 
под зградом-

објектом 

  
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
1955 1758/10 0,2311 њива 3 

земљиште 

под зградом-
објектом 

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште 

Није пољопривредно 
земљиште 

Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
1955 1758/10 0,0000 њива 3 

земљиште 
под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
158 1758/10 0,0559 

земљиште 
под зградом-

објектом 
  

земљиште 
под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
1955 1758/10 0,0560 

земљиште 
под зградом-

објектом 
  

земљиште 
под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
1921 1758/11 0,0537 њива 3 

земљиште 
под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
1921 1758/11 0,2067 њива 3 

земљиште уз 
зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 
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Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
1921 1758/11 0,0285 

земљиште 
под зградом-

објектом 

  
земљиште уз 

зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
1921 1758/11 0,0102 

земљиште 

под зградом-
објектом 

  

земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
1921 1758/11 0,0105 воћњак 2 

земљиште 
под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
1921 1758/11 0,0403 воћњак 2 

земљиште уз 
зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
1922 1758/12 0,0051 воћњак 2 

земљиште 
под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
1922 1758/12 0,0006 воћњак 2   

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште 

Није пољопривредно 
земљиште 

Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
1922 1758/12 0,0255 

земљиште 
под зградом-

објектом 
    

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште 

Није пољопривредно 
земљиште 

Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
1922 1758/12 0,2188 њива 3 

земљиште 
под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
1922 1758/12 0,0259 њива 3   

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште 

Није пољопривредно 
земљиште 
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Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
1918 1758/5 0,0381 њива 3 

земљиште 
под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
1919 1758/6 0,0943 воћњак 2 

земљиште уз 
зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
1919 1758/6 0,0032 

земљиште 
под зградом-

објектом 

    
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
1919 1758/6 0,0022 

земљиште 
под зградом-

објектом 

  
земљиште уз 

зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
1920 1758/7 0,1059 воћњак 2 

земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 

ЗГРАДУ И ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
1955 1758/8 0,1729 њива 3 

земљиште 
под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
1955 1758/9 0,2082 њива 3 

земљиште 
под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
1156 1770 0,0011 

земљиште 
под зградом-

објектом 
    

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште 

Није пољопривредно 
земљиште 

Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
1156 1770 0,0080 

земљиште 
под зградом-

објектом 
    

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште 

Није пољопривредно 
земљиште 
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Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
1156 1770 0,1818 њива 3 

земљиште 
под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
1156 1770 0,0000 њива 3   

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште 

Није пољопривредно 
земљиште 

Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
1156 1770 0,0005 

земљиште 
под зградом-

објектом 

    
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
1156 1770 0,0108 

земљиште 
под зградом-

објектом 
    

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште 

Није пољопривредно 
земљиште 

Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
1156 1770 0,0024 

земљиште 
под зградом-

објектом 
    

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште 

Није пољопривредно 
земљиште 

Ражањ МЕÐАК 1862 1776 0,1780 пашњак 2 
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
1887 1845/3 1,1615 њива 3 

земљиште уз 
зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Ражањ 
ВОЈИСЛАВА 

ИЛИЦА 
1829 1913/2 0,0116 пашњак 2 

земљиште 
под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ 
ВОЈИСЛАВА 

ИЛИЦА 
1871 1913/3 0,0077 пашњак 2 

земљиште 
под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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Ражањ 
СТРАХИЊЕ 

СИМОНОВИЦА 
243 1954 0,0234 њива 2 

земљиште 
под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ 
СТРАХИЊЕ 

СИМОНОВИЦА 
243 1955 0,0489 пашњак 2 

земљиште 
под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ 
СТРАХИЊЕ 

СИМОНОВИЦА 
243 1956 0,0211 воћњак 2 

земљиште 
под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
747 2009 0,0091 

земљиште 
под зградом-

објектом 

  
земљиште 

под зградом-

објектом 

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште 

Није пољопривредно 
земљиште 

Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
747 2009 0,0057 

земљиште 
под зградом-

објектом 

  
земљиште 

под зградом-

објектом 

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште 

Није пољопривредно 
земљиште 

Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
747 2009 0,0006 

земљиште 

под зградом-
објектом 

  

земљиште 

под зградом-
објектом 

Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 

Није пољопривредно 

земљиште 

Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
747 2009 0,0000 воћњак 2 

земљиште 
под зградом-

објектом 

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште 

Није пољопривредно 
земљиште 

Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
747 2009 0,0225 воћњак 2 

земљиште уз 
зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
1526 2071 0,0055 воћњак 2 

земљиште 
под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
1526 2071 0,0011 

земљиште 
под зградом-

објектом 

  
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
1526 2071 0,0125 

земљиште уз 
зграду - 

објекат 

  
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
1526 2071 0,0032 

земљиште 

под зградом-
објектом 

  

земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
1527 2073 0,0073 

земљиште уз 
зграду - 
објекат 

  
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
1527 2073 0,0001 воћњак 2 

земљиште 
под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
1527 2073 0,0020 

земљиште 
под зградом-

објектом 
  

земљиште 
под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
1527 2073 0,0009 

земљиште 
под зградом-

објектом 
  

земљиште 
под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ 
НОВОРАЖАЊ

СКА 
42 2082 0,1265 њива 1 

земљиште 
под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ ВАРНИЦКА 1566 2164 0,0000 њива 2   
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 

Није пољопривредно 

земљиште 
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Ражањ ВАРНИЦКА 1566 2164 0,0050 њива 2 
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ ВАРНИЦКА 1566 2164 0,0037 
земљиште 

под зградом-

објектом 

    
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 

Није пољопривредно 

земљиште 

Ражањ 
ТРГ СВЕТОГ 

САВЕ 
1613 2166/4 0,0118 

земљиште уз 
зграду - 

објекат 

  
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ 
ТРГ СВЕТОГ 

САВЕ 
1613 2166/4 0,0032 врт 1 

земљиште 
под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ 
ТРГ СВЕТОГ 

САВЕ 
1613 2166/4 0,0155 

остало 
вештачки 
створено 

неплодно 
земљиште 

  
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ ЛИПОВАЦКА 1706 2396 0,1747 њива 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Ражањ 
ИВАНА 

ВУШОВИЦА 
1963 2397/1 0,0092 

остало 
вештачки 

створено 
неплодно 
земљиште 

  

земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Ражањ 
ИВАНА 

ВУШОВИЦА 
1963 2397/1 0,1136 њива 4 

земљиште 
под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ 
ИВАНА 

ВУШОВИЦА 
1963 2397/2 0,0022 њива 4 

земљиште уз 
зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 
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Ражањ 
ИВАНА 

ВУШОВИЦА 
1963 2397/3 0,0005 њива 4 

земљиште 
под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ 
ИВАНА 

ВУШОВИЦА 
1706 2398 0,0004 

земљиште 
под зградом-

објектом 

  
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ 
ИВАНА 

ВУШОВИЦА 
1706 2398 0,0015 

земљиште 
под зградом-

објектом 

  
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ 
ИВАНА 

ВУШОВИЦА 
1706 2398 0,0425 њива 4 

земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Ражањ 
ИВАНА 

ВУШОВИЦА 
1706 2399 0,0008 

земљиште 
под зградом-

објектом 
  

земљиште 
под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ 
ИВАНА 

ВУШОВИЦА 
1706 2399 0,0129 њива 4 

земљиште 
под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ 
ИВАНА 

ВУШОВИЦА 
1917 2400 0,0223 њива 4 

земљиште 
под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ 
ИВАНА 

ВУШОВИЦА 
1917 2400 0,0032 

земљиште 
под зградом-

објектом 
  

земљиште 
под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ 
ИВАНА 

ВУШОВИЦА 
1706 2401 0,0196 њива 4 

земљиште 
под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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Ражањ 
ИВАНА 

ВУШОВИЦА 
1955 2402 0,0000 воћњак 1 

земљиште 

под зградом-
објектом 

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште 

Није пољопривредно 
земљиште 

Ражањ 
ИВАНА 

ВУШОВИЦА 
1955 2402 0,1612 воћњак 1 

земљиште 
под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ 
ИВАНА 

ВУШОВИЦА 
1955 2402 0,0500 

земљиште уз 
зграду - 

објекат 

  
земљиште 

под зградом-

објектом 

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште 

Није пољопривредно 
земљиште 

Ражањ 
ИВАНА 

ВУШОВИЦА 
1955 2402 0,0159 

земљиште 
под зградом-

објектом 
  

земљиште 
под зградом-

објектом 

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште 

Није пољопривредно 
земљиште 

Ражањ 
ИВАНА 

ВУШОВИЦА 
1955 2402 0,0262 

земљиште 
под зградом-

објектом 
  

земљиште 
под зградом-

објектом 

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште 

Није пољопривредно 
земљиште 

Ражањ 
ИВАНА 

ВУШОВИЦА 
1254 2465/1 0,2243 

земљиште 
под зградом-

објектом 
  

земљиште 
под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ 
ИВАНА 

ВУШОВИЦА 
1254 2465/1 0,0092 

земљиште 
под зградом-

објектом 

  
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ 
ИВАНА 

ВУШОВИЦА 
1254 2465/1 0,0006 

земљиште 
под зградом-

објектом 
  

земљиште 
под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ 
ИВАНА 

ВУШОВИЦА 
1254 2465/1 0,0500 

земљиште уз 

зграду - 
објекат 

  

земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 
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Ражањ 
ИВАНА 

ВУШОВИЦА 
1254 2465/1 0,0011 

земљиште 
под зградом-

објектом 

  
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ 
ИВАНА 

ВУШОВИЦА 
1254 2465/1 0,6149 њива 3 

земљиште 
под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ 
ИВАНА 

ВУШОВИЦА 
1254 2465/1 0,7514 њива 3 

земљиште уз 
зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Ражањ 
ИВАНА 

ВУШОВИЦА 
1254 2465/1 0,0012 

земљиште 
под зградом-

објектом 

  
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ ПАРТИЗАНСКА 1457 2486 0,0828 њива 2 

земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 

ЗГРАДУ И ДРУГИ 
ОБЈЕКАТ 

Ражањ КОСОВСКА 627 2507 0,0021 
земљиште 

под зградом-
објектом 

  
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ КОСОВСКА 627 2507 0,0596 
земљиште 

под зградом-
објектом 

  
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ КОСОВСКА 627 2507 0,0451 
земљиште 

под зградом-
објектом 

  
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ КОСОВСКА 627 2507 0,0447 
земљиште уз 

зграду - 
објекат 

  
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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Ражањ КОСОВСКА 627 2507 0,5005 њива 3 
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ КОСОВСКА 627 2507 0,0210 

земљиште 

под зградом-
објектом 

  

земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Ражањ КОСОВСКА 627 2507 0,0115 
земљиште 

под зградом-

објектом 

  
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ КОСОВСКА 627 2507 0,0459 
земљиште 

под зградом-
објектом 

  
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ КОСОВСКА 627 2507 0,0007 
земљиште 

под зградом-
објектом 

  
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ КОСОВСКА 627 2507 0,0018 
земљиште 

под зградом-
објектом 

  
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ КОСОВСКА 627 2507 0,0089 
земљиште 

под зградом-
објектом 

  
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Ражањ ШАБАЗОВИЦА 1883 2628/1 4,1529 њива 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Ражањ ЦУБУРСКА 1772 2631/3 0,0753 пашњак 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Ражањ ПЕРИЛОВАЦ 1789 424 0,7952 њива 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Укупно Ражањ 14,7314 

     

Рујиште СЕЛО 757 106 0,0779 њива 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Рујиште СЕЛО 758 107 0,0301 виноград 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Рујиште 
ДРЕНОВАЦКО 

БРДО 
192 1672 0,1932 њива 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Рујиште 
ЗЕЛЕНОВЕ 

ЊИВЕ 
877 1741 0,1122 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Рујиште ДУБРАВА 23 18/1 27,5561 пашњак 6   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-30/92-14 

Рујиште ЦУКАР 1069 1899/7 0,0625 
земљиште 

под зградом-

објектом 

  
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Рујиште 
ЗЕЛЕНОВЕ 

ЊИВЕ 
903 2053/1 0,0511 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Рујиште 
ЗЕЛЕНОВЕ 

ЊИВЕ 
903 2053/1 0,0511 

остало 
природно 

неплодно 
земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Рујиште 
ЗЕЛЕНОВЕ 

ЊИВЕ 
903 2053/1 0,0511 

остало 
природно 

неплодно 
земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Рујиште 
ЗЕЛЕНОВЕ 

ЊИВЕ 
426 2079 0,0500 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Рујиште 
ЗЕЛЕНОВЕ 

ЊИВЕ 
426 2079 0,2435 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Рујиште СЕЛО 23 273 0,0273 пашњак 4 

земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Рујиште ЦЕРАК 142 3 0,9626 

остало 
природно 
неплодно 

земљиште 

    
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Рујиште СЕЛО 23 330 0,0698 воћњак 2 
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Рујиште ЦЕРАК 142 5 0,0534 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

    
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Рујиште 
ШИРОКО 

ПОЉЕ 
23 509 0,0102 пашњак 3 

земљиште 
под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Рујиште СЕЛО 23 60 0,0184 пашњак 5 
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 
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Рујиште СЕЛО 23 852 0,0373 

остало 

природно 
неплодно 
земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Укупно Рујиште 29,6578 

     

Скорица ОСОЈЕ 1094 1 0,4865 шума 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Скорица ОСОЈЕ 1094 1 17,5872 шума 5   
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Скорица ОСОЈЕ 1094 1 0,0135 ливада 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Скорица ОСОЈЕ 1094 1 0,4865 ливада 6   
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Скорица ПАЉЕВАЦ 1045 106 0,1686 пашњак 6   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 

утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 
Акт ЈЛС о враћању 

46-33/92-15 

Скорица ПАЉЕВАЦ 1045 107 0,2214 пашњак 6   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 

утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 
Акт ЈЛС о враћању 

46-33/92-15 

Скорица ПАЉЕВАЦ 1045 108 0,3360 пашњак 6   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 

утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 
Акт ЈЛС о враћању 

46-33/92-15 

Скорица ПАЉЕВАЦ 1045 109 0,5216 пашњак 6   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-33/92-15 
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Скорица ПАЉЕВАЦ 1045 110 1,0765 пашњак 6   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-33/92-15 

Скорица ГРУБАЦ 1144 1204/1 0,0410 њива 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Скорица ГРУБАЦ 1144 1204/1 0,4090 њива 7   
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Скорица ГРУБАЦ 1144 1204/1 4,0744 шума 5   
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Скорица ГРУБАЦ 1144 1204/1 0,4090 шума 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Скорица ГРУБАЦ 1145 1207/1 3,0695 шума 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Скорица ГРУБАЦ 1145 1207/1 4,5100 њива 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Скорица ГРУБАЦ 1146 1208/1 0,9273 њива 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Скорица ГРУБАЦ 1146 1208/1 1,3601 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Скорица ГРУБАЦ 1045 1208/16 0,0432 пашњак 6   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-33/92-15 

Скорица ГРУБАЦ 1045 1208/17 0,0445 пашњак 6   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-33/92-15 

Скорица ГРУБАЦ 1045 1208/2 0,0186 воћњак 3   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 

утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 
Акт ЈЛС о враћању 

46-33/92-15 

Скорица ГРУБАЦ 1045 1208/6 0,0335 воћњак 3   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-33/92-15 

Скорица ПАЉЕВАЦ 1107 138/1 89,0864 шума 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Скорица ПАЉЕВАЦ 1107 138/1 1,4000 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Скорица ПАЉЕВАЦ 1107 138/1 156,2721 шума 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Скорица ПАЉЕВАЦ 1107 138/1 0,8700 ливада 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Скорица ПАЉЕВАЦ 1429 138/46 0,0123 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Скорица ПАЉЕВАЦ 417 138/47 0,0217 воћњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Скорица ПАЉЕВАЦ 1430 138/57 0,6177 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Скорица ПАЉЕВАЦ 1431 138/69 0,0123 воћњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Скорица ЈАВОРАЦ 1045 146 0,6755 пашњак 6   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-33/92-15 

Скорица ЈАВОРАЦ 1045 147 0,5015 пашњак 6   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-33/92-15 

Скорица ЈАВОРАЦ 1045 147 0,0007 
земљиште 

под зградом-

објектом 

    
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-33/92-15 

Скорица ЈАВОРАЦ 1045 147 0,0016 

земљиште 

под зградом-
објектом 

    

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 

утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 
Акт ЈЛС о враћању 

46-33/92-15 

Скорица ЈАВОРАЦ 1108 159/1 0,0007 ливада 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Скорица ЈАВОРАЦ 1108 159/1 0,1993 ливада 6   
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 
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Скорица ЈАВОРАЦ 1108 159/1 23,9134 шума 5   
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 

Није пољопривредно 

земљиште 

Скорица ЈАВОРАЦ 1108 159/1 0,0866 шума 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Скорица ЈАВОРАЦ 1108 159/1 0,1127 шума 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Скорица ЈАВОРАЦ 1108 159/1 31,1395 шума 6   
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Скорица НЕРЕЗИНА 1045 1607/2 0,0383 њива 4   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-33/92-15 

Скорица ЛОЗНАШ 1045 190 0,2276 пашњак 6   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-33/92-15 

Скорица ЛОЗНАШ 1110 191/1 13,0000 шума 8 шума 
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-33/92-15 

Скорица ЛОЗНАШ 1110 191/1 1,4560 шума 4 шума 
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-33/92-15 

Скорица ЛОЗНАШ 1110 191/1 1,7602 шума 7 шума 
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-33/92-15 
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Скорица ЛОЗНАШ 1110 191/1 40,0000 шума 5 шума 

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 

утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 
Акт ЈЛС о враћању 

46-33/92-15 

Скорица ЛОЗНАШ 1110 191/1 67,6058 шума 6 шума 
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-33/92-15 

Скорица ЛОЗНАШ 1110 191/1 0,3000 ливада 6 шума 
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-33/92-15 

Скорица ЛОЗНАШ 417 191/6 0,1373 воћњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Скорица ЛОЗНАШ 417 191/7 0,1115 воћњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Скорица ЛОЗНАШ 417 192 0,6966 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Скорица ОСОЈЕ 417 219 2,7433 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Скорица ОСОЈЕ 1045 229/1 0,6656 пашњак 6   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-33/92-15 

Скорица ОСОЈЕ 1045 230 0,2072 пашњак 6   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 

утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 
Акт ЈЛС о враћању 

46-33/92-15 
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Скорица НЕРЕЗИНА 1045 2355 0,4431 њива 5   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-33/92-15 

Скорица НЕРЕЗИНА 1045 2384 0,0611 ливада 5   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-33/92-15 

Скорица ОСОЈЕ 1045 246 0,7584 пашњак 6   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-33/92-15 

Скорица ОСОЈЕ 417 247 0,6348 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Скорица НЕРЕЗИНА 1045 2492 0,0670 ливада 5   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 

утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 
Акт ЈЛС о враћању 

46-33/92-15 

Скорица НЕРЕЗИНА 1045 2510 0,0580 ливада 5   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-33/92-15 

Скорица ОСОЈЕ 417 256 2,0530 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Скорица ОСОЈЕ 1045 266 0,1358 пашњак 5   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-33/92-15 

Скорица ОСОЈЕ 1045 274/3 0,0220 пашњак 5   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-33/92-15 



 

Службени лист општине Ражањ         Број 12         26.11.2021.г. 
 

 

1051  

Скорица ГРУБАЦ 1045 3266 0,1102 пашњак 6   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-33/92-15 

Скорица ГУШТАРАЦ 1045 3392 0,0585 пашњак 5   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 

утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 
Акт ЈЛС о враћању 

46-33/92-15 

Скорица ОСОЈЕ 417 349 0,1890 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Скорица ОСОЈЕ 417 350 0,2633 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Скорица ОСОЈЕ 417 351 0,2576 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Скорица ОСОЈЕ 1045 354/1 0,0404 пашњак 5   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-33/92-15 

Скорица ОСОЈЕ 1045 355/1 0,0832 пашњак 5   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-33/92-15 

Скорица ПАЉЕВАЦ 1045 37 0,6582 пашњак 5   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-33/92-15 

Скорица ОСОЈЕ 1045 370 0,0166 пашњак 5   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 

утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 
Акт ЈЛС о враћању 

46-33/92-15 
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Скорица ГУШТАРАЦ 1045 3736 0,0327 пашњак 5   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-33/92-15 

Скорица ГУШТАРАЦ 1045 3744 0,0631 пашњак 5   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-33/92-15 

Скорица 
ЈАСЕНОВА 

ГЛАВА 
1425 4/42 0,0099 воћњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Скорица 
ЦЕСТОБРОДИ

ЦА 
417 4/8 0,4258 њива 5   

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште 

Није пољопривредно 
земљиште 

Скорица ПАЉЕВАЦ 1045 40 0,5921 пашњак 5   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 

утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 
Акт ЈЛС о враћању 

46-33/92-15 

Скорица ОСОЈЕ 1045 417 0,6447 пашњак 5   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-33/92-15 

Скорица ГРУБАЦ 1045 4479 0,0257 пашњак 5   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-33/92-15 

Скорица ГРУБАЦ 1045 4488 0,0216 пашњак 5   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-33/92-15 

Скорица ГРАДИНЕ 110 484 0,1152 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Скорица ГРАДИНЕ 1045 485 0,2278 пашњак 5   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-33/92-15 

Скорица ГРАДИНЕ 1045 488 0,0377 пашњак 3   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-33/92-15 

Скорица РАЈКОВА БАРА 1095 5/1 0,0211 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Скорица РАЈКОВА БАРА 1095 5/1 1,7789 њива 6   
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Скорица РАЈКОВА БАРА 1095 5/1 1,7789 шума 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Скорица РАЈКОВА БАРА 1095 5/1 149,7382 шума 7   
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Скорица РАЈКОВА БАРА 1045 5/2 0,0025 
земљиште 

под зградом-
објектом 

    
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-33/92-15 

Скорица РАЈКОВА БАРА 1045 5/2 0,0926 њива 6   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-33/92-15 

Скорица РАЈКОВА БАРА 1045 5/5 0,1312 пашњак 5   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-33/92-15 
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Скорица ПАРЛОГ 417 5115 0,0244 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Скорица ПАРЛОГ 111 5120 0,0576 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Скорица ГРАДИНЕ 1045 5519 0,1030 пашњак 5   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-33/92-15 

Скорица ОСОЈЕ 1045 5665 0,2188 пашњак 5   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-33/92-15 

Скорица ОСОЈЕ 1045 5675/1 1,0845 њива 7   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-33/92-15 

Скорица ОСОЈЕ 1045 5678 0,3155 пашњак 6   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 

утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 
Акт ЈЛС о враћању 

46-33/92-15 

Скорица ОСОЈЕ 1045 5685 0,3055 пашњак 6   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-33/92-15 

Скорица ОСОЈЕ 1045 5691 2,1715 пашњак 5   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-33/92-15 

Скорица ОСОЈЕ 417 5693/1 19,6336 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Скорица ОСОЈЕ 1045 5709 0,3601 пашњак 5   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-33/92-15 

Скорица ОСОЈЕ 1045 5754 0,0840 пашњак 5   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-33/92-15 

Скорица ОСОЈЕ 1045 5792 0,0433 пашњак 5   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 

утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 
Акт ЈЛС о враћању 

46-33/92-15 

Скорица ВИСОКА 417 6085 0,2686 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Скорица ВЛАШКЕ ЊИВЕ 1045 6332 0,1364 пашњак 5   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-33/92-15 

Скорица ВЛАШКЕ ЊИВЕ 417 6345/1 7,2341 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Скорица ВЛАШКЕ ЊИВЕ 1268 6346/1 0,2915 њива 7   
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Скорица ВЛАШКЕ ЊИВЕ 1268 6346/1 0,0085 њива 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Скорица ВЛАШКЕ ЊИВЕ 1268 6346/1 0,0184 ливада 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Скорица ВЛАШКЕ ЊИВЕ 1268 6346/1 0,6316 ливада 6   
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Скорица ВЛАШКЕ ЊИВЕ 1268 6346/1 0,9231 шума 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Скорица ВЛАШКЕ ЊИВЕ 1268 6346/1 31,7002 шума 5   
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Скорица ВЛАШКЕ ЊИВЕ 1045 6348 0,7378 пашњак 4   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-33/92-15 

Скорица ВЛАШКЕ ЊИВЕ 417 6350 0,0200 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Скорица ВЛАШКЕ ЊИВЕ 1045 6351 0,3945 пашњак 5   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-33/92-15 

Скорица ВЛАШКЕ ЊИВЕ 1045 6363 0,1586 пашњак 5   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-33/92-15 

Скорица ВЛАШКЕ ЊИВЕ 1045 6364/1 0,1732 пашњак 5   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-33/92-15 

Скорица ВЛАШКЕ ЊИВЕ 1045 6366 0,2042 пашњак 5   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 

утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 
Акт ЈЛС о враћању 

46-33/92-15 
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Скорица ПАЉЕВАЦ 1045 6367 0,1427 пашњак 4   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-33/92-15 

Скорица ПАЉЕВАЦ 1045 6369 0,1161 њива 4   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-33/92-15 

Скорица 
ВЕЛИКА 
ПАДИНА 

1045 6385 0,1263 пашњак 4   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-33/92-15 

Скорица 
ВЕЛИКА 
ПАДИНА 

1045 6391 0,2555 пашњак 4   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 

утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 
Акт ЈЛС о враћању 

46-33/92-15 

Скорица 
ВЕЛИКА 
ПАДИНА 

1045 6395 0,0511 пашњак 4   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-33/92-15 

Скорица 
ВЕЛИКА 
ПАДИНА 

417 6399 0,0099 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Скорица 
ВЕЛИКА 
ПАДИНА 

1045 6401 0,0547 пашњак 3   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-33/92-15 

Скорица 
ВЕЛИКА 
ПАДИНА 

1045 6402 0,0808 пашњак 3   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-33/92-15 

Скорица 
ВЕЛИКА 
ПАДИНА 

1045 6413 0,1699 пашњак 3   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-33/92-15 
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Скорица 
ВЕЛИКА 
ПАДИНА 

1271 6417 0,1479 ливада 3   
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Скорица 
ВЕЛИКА 
ПАДИНА 

1271 6417 0,0021 ливада 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Скорица 
ВЕЛИКА 
ПАДИНА 

1271 6417 10,4285 шума 6   
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Скорица 
ВЕЛИКА 
ПАДИНА 

1271 6417 0,1479 шума 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Скорица 
ВЕЛИКА 
ПАДИНА 

1045 6451 0,2434 њива 5   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-33/92-15 

Скорица 
ВЕЛИКА 
ПАДИНА 

1428 6452/2 0,1096 воћњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Скорица 
ВЕЛИКА 
ПАДИНА 

417 6453 0,7770 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Скорица 
ВЕЛИКА 

ПАДИНА 
417 6454 0,0351 

земљиште 
под зградом-

објектом 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Скорица 
ВЕЛИКА 
ПАДИНА 

417 6454 0,2048 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Скорица 
ВЕЛИКА 

ПАДИНА 
417 6456 0,3258 њива 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Скорица 
ВЕЛИКА 

ПАДИНА 
1045 6463/4 1,5110 пашњак 4   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-33/92-15 

Скорица 
ВЕЛИКА 
ПАДИНА 

417 6464 1,0444 пашњак 4   
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Скорица 
ВЕЛИКА 
ПАДИНА 

417 6464 0,2028 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Скорица 
ВЕЛИКА 

ПАДИНА 
417 6465 0,3581 ливада 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Скорица ПАЉЕВАЦ 1045 65 0,0658 пашњак 4   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-33/92-15 

Скорица 
ВЕЛИКА 
ПАДИНА 

417 6535/1 0,0459 њива 5   
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Скорица 
ВЕЛИКА 
ПАДИНА 

417 6537 0,0759 њива 5   
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Скорица ВЛАШКА 1045 6726 0,2237 пашњак 5   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-33/92-15 
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Скорица ВЛАШКА 417 6899 0,0602 воћњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Скорица ВЛАШКА 1045 6900 0,5915 пашњак 4   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 

утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 
Акт ЈЛС о враћању 

46-33/92-15 

Скорица СЕЛО 1045 6913 0,0537 пашњак 4   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-33/92-15 

Скорица СЕЛО 404 7103 0,0026 
земљиште 

под зградом-
објектом 

    
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Скорица СЕЛО 404 7103 0,0418 воћњак 3 
земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Скорица 
ВУЦКОВА 
ПАДИНА 

1045 777 1,8006 њива 7   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-33/92-15 

Скорица ДРАКШАН 1045 7947 0,0108 пашњак 3   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-33/92-15 

Скорица ДРАКШАН 1045 8198 0,0122 пашњак 3   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-33/92-15 

Скорица ПАЉЕВАЦ 1045 82 0,1317 пашњак 5   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 

утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 
Акт ЈЛС о враћању 

46-33/92-15 
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Скорица ПАЉЕВАЦ 1045 86 0,0031 
земљиште 

под зградом-

објектом 

    
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-33/92-15 

Скорица ПАЉЕВАЦ 1045 86 0,4192 воћњак 4   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-33/92-15 

Скорица 
ЦЕСТОБРОДИ

ЦА 
417 8622 0,0000 пашњак 6 

земљиште 
под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Скорица 
ЦЕСТОБРОДИ

ЦА 
417 8622 0,0293 пашњак 6 

земљиште уз 
зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Скорица 
ЦЕСТОБРОДИ

ЦА 
417 8622 0,0500 

земљиште уз 
зграду - 

објекат 

  
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Скорица 
ЦЕСТОБРОДИ

ЦА 
417 8622 0,0091 

земљиште 

под зградом-
објектом 

  

земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Скорица ПАЉЕВАЦ 417 89 0,2733 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Скорица ПАЉЕВАЦ 1045 97 0,1267 пашњак 4   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-33/92-15 

Скорица ПАЉЕВАЦ 1045 98 0,0652 пашњак 4   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-33/92-15 

Укупно Скорица 719,3014 
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Смиловац УТРИНА 416 102 0,1154 воћњак 5 
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Смиловац УТРИНА 1090 103 0,1988 пашњак 6   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-20/92-15 

Смиловац РЕКА 1673 1511/2 0,2508 ливада 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Смиловац СЕЛО 1090 187 0,0394 пашњак 6   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 

утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 
Акт ЈЛС о враћању 

46-20/92-15 

Смиловац НЕРЕЗИНА 1090 22 0,0756 пашњак 6   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-20/92-15 

Смиловац СЕЛО 1090 225 0,0400 пашњак 6   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-20/92-15 

Смиловац ДРАГШАН 205 2260/3 0,0054 воћњак 3 
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Смиловац ДРАГШАН 205 2261/6 0,0066 воћњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Смиловац ДРАГШАН 205 2263 0,0068 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Смиловац СЕЛО 1090 227 0,1018 пашњак 6   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 

утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 
Акт ЈЛС о враћању 

46-20/92-15 

Смиловац ДРАГШАН 1613 2299/4 0,1780 њива 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Смиловац СЕЛО 1090 237 0,1319 пашњак 4   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-20/92-15 

Смиловац БОЈИШТЕ 264 3022 0,0345 њива 4 
земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Смиловац БОЈИШТЕ 264 3023 0,0240 њива 3 
земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Смиловац БОЈИШТЕ 264 3024 0,0292 њива 3 
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Смиловац БОЈИШТЕ 264 3025 0,0550 њива 3 
земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Смиловац НЕРЕЗИНА 1090 322/2 1,0144 пашњак 6   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-20/92-15 

Смиловац РЕКА 416 3320 0,0738 њива 3 

земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 
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Смиловац РЕКА 416 3321 0,0763 њива 3 
земљиште уз 

зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Смиловац РЕКА 416 3322 0,2091 њива 3 
земљиште уз 

зграду - 

објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Смиловац РЕКА 416 3323 0,1926 њива 3 
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Смиловац ВЛАШКА 177 3375 0,0996 пашњак 5 
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Смиловац ВЛАШКА 177 3380 0,0134 пашњак 5 

земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 

Смиловац СЕЛО 177 4640 0,1778 пашњак 5 
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Смиловац ГЛОЖДАК 1688 4840 0,1074 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Смиловац ГЛОЖДАК 177 4841 0,0821 њива 6 
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Смиловац ГЛОЖДАК 1090 5295 1,3421 пашњак 6   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-20/92-15 
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Смиловац НЕРЕЗИНА 1090 61/1 4,3308 пашњак 6   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-20/92-15 

Смиловац НЕРЕЗИНА 1090 61/3 0,4639 пашњак 6   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 

утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 
Акт ЈЛС о враћању 

46-20/92-15 

Смиловац НЕРЕЗИНА 1548 64/1 0,0328 
земљиште 

под зградом-

објектом 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Смиловац НЕРЕЗИНА 1548 64/1 0,0021 
земљиште 

под зградом-
објектом 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Смиловац НЕРЕЗИНА 1548 64/1 0,0018 
земљиште 

под зградом-
објектом 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Смиловац НЕРЕЗИНА 1548 64/1 25,5700 

остало 
природно 
неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Смиловац НЕРЕЗИНА 1548 64/1 180,9050 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Смиловац НЕРЕЗИНА 1090 64/3 1,3167 пашњак 6   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-20/92-15 

Смиловац НЕРЕЗИНА 1138 65/2 0,0986 пашњак 6   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 

утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 
Акт ЈЛС о враћању 

46-20/92-15 
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Смиловац НЕРЕЗИНА 1090 66 0,1645 њива 8   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-20/92-15 

Смиловац НЕРЕЗИНА 1090 67 0,4726 пашњак 6   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-20/92-15 

Смиловац НЕРЕЗИНА 1549 69 0,5390 

остало 
природно 
неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Смиловац УТРИНА 1550 78/1 0,0011 
земљиште 

под зградом-

објектом 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Смиловац УТРИНА 1550 78/1 0,0034 
земљиште 

под зградом-

објектом 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Смиловац УТРИНА 1550 78/1 0,0011 

земљиште 

под зградом-
објектом 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Смиловац УТРИНА 1550 78/1 0,0017 
земљиште 

под зградом-
објектом 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Смиловац УТРИНА 1550 78/1 0,0016 
земљиште 

под зградом-
објектом 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Смиловац УТРИНА 1550 78/1 0,0020 
земљиште 

под зградом-
објектом 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Смиловац УТРИНА 1550 78/1 0,0027 
земљиште 

под зградом-

објектом 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Смиловац УТРИНА 1550 78/1 1,2580 

остало 
природно 

неплодно 
земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Смиловац УТРИНА 1550 78/1 11,1975 

остало 

природно 
неплодно 
земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Смиловац УТРИНА 1550 78/1 1,1473 

остало 
природно 
неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Смиловац УТРИНА 1550 78/1 0,0011 
земљиште 

под зградом-
објектом 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Смиловац УТРИНА 1550 78/1 0,0018 
земљиште 

под зградом-
објектом 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Смиловац УТРИНА 1550 78/1 0,0020 
земљиште 

под зградом-
објектом 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Смиловац УТРИНА 1550 78/1 0,0013 
земљиште 

под зградом-
објектом 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Смиловац УТРИНА 1550 78/1 10,2120 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Смиловац УТРИНА 1550 78/1 90,8932 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Смиловац УТРИНА 1550 78/1 9,3127 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Смиловац УТРИНА 1550 78/1 0,0020 
земљиште 

под зградом-

објектом 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Смиловац УТРИНА 1550 78/1 0,0040 
земљиште 

под зградом-

објектом 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Смиловац УТРИНА 1550 78/1 0,0018 
земљиште 

под зградом-

објектом 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Смиловац УТРИНА 1550 78/1 0,0023 

земљиште 

под зградом-
објектом 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Смиловац УТРИНА 416 79 0,0749 воћњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Смиловац УТРИНА 416 82 0,0018 
земљиште 

под зградом-
објектом 

    
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Смиловац УТРИНА 416 82 0,0000 воћњак 5   
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 
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Смиловац УТРИНА 416 82 0,0017 
земљиште 

под зградом-

објектом 

    
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 

Није пољопривредно 

земљиште 

Смиловац УТРИНА 1688 84 0,6761 воћњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Смиловац УТРИНА 1551 87 20,6968 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Смиловац УТРИНА 1551 87 1,3035 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Смиловац УТРИНА 1551 87 0,4491 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Смиловац УТРИНА 1552 91/1 0,0020 
земљиште 

под зградом-
објектом 

  пашњак 
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-20/92-15 

Смиловац УТРИНА 1552 91/1 15,1922 пашњак 6 пашњак 
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-20/92-15 

Смиловац УТРИНА 1552 91/1 0,0022 
земљиште 

под зградом-
објектом 

  пашњак 
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-20/92-15 

Смиловац УТРИНА 416 92/1 0,0000 пашњак 6   
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 
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Смиловац УТРИНА 416 92/1 5,4308 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Смиловац УТРИНА 416 92/1 0,0020 
земљиште 

под зградом-

објектом 

    
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Укупно Смиловац 386,4633 

     

Церово КЉУЦ 40 1039 0,2336 

остало 

природно 
неплодно 
земљиште 

    
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Церово 
ВЕЛИКА 

ВЕТРЕЊА 
190 1160/5 0,0061 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Церово 
ВЕЛИКА 

ВЕТРЕЊА 
191 1160/6 0,0061 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Церово 
ВЕЛИКА 

ВЕТРЕЊА 
192 1160/7 0,0063 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Церово 
ВЕЛИКА 

ВЕТРЕЊА 
40 1174/1 14,3973 

остало 

природно 
неплодно 
земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Церово 
ВЕЛИКА 

ВЕТРЕЊА 
40 1174/1 8,6409 

остало 
природно 
неплодно 

земљиште 

    
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Церово 
ВЕЛИКА 

ВЕТРЕЊА 
40 1174/1 7,1986 шума 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Церово 
ВЕЛИКА 

ВЕТРЕЊА 
40 1174/1 4,3205 шума 6   

Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 

Није пољопривредно 

земљиште 

Церово 
ВЕЛИКА 

ВЕТРЕЊА 
40 1174/1 35,9823 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Церово 
ВЕЛИКА 

ВЕТРЕЊА 
40 1174/1 21,5959 пашњак 6   

Ни правно ни фактички није пољопривредно 
земљиште 

Није пољопривредно 
земљиште 

Церово 
ВЕЛИКА 

ВЕТРЕЊА 
200 1174/10 0,0088 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Церово 
ВЕЛИКА 

ВЕТРЕЊА 
193 1174/4 0,0199 њива 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Церово 
ВЕЛИКА 

ВЕТРЕЊА 
195 1174/5 0,0186 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Церово ЛУКА 40 1181 0,0289 

остало 
природно 
неплодно 
земљиште 

    
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Церово ЛУКА 204 1197/10 0,0149 воћњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Церово ЛУКА 203 1197/3 0,0097 воћњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Церово ЛУКА 209 1197/6 0,1190 воћњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Церово ЛУКА 30 1218 0,2125 

остало 
природно 

неплодно 
земљиште 

    
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 

Није пољопривредно 

земљиште 

Церово ЛУКА 30 1218 11,5491 

земљиште 

под зградом-
објектом 

    
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Церово ЛУКА 31 1222 2,2071 пашњак 4 
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Церово 
МАЛА 

ВЕТРЕЊА 
177 219 0,0044 

земљиште 
под зградом-

објектом 
  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Церово 
МАЛА 

ВЕТРЕЊА 
177 219 0,0986 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Церово 
МАЛА 

ВЕТРЕЊА 
234 250 0,2746 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Церово 
МАЛА 

ВЕТРЕЊА 
40 272/1 14,0725 шума 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Церово 
МАЛА 

ВЕТРЕЊА 
40 272/1 8,4909 шума 6 шума 

Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 

Није пољопривредно 

земљиште 
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Церово 
МАЛА 

ВЕТРЕЊА 
40 272/1 42,2170 пашњак 5 шума 

Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 

Није пољопривредно 

земљиште 

Церово 
МАЛА 

ВЕТРЕЊА 
40 272/1 69,9686 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Церово 
МАЛА 

ВЕТРЕЊА 
40 272/1 28,1445 

остало 
природно 
неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Церово 
МАЛА 

ВЕТРЕЊА 
40 272/1 16,9815 

остало 
природно 
неплодно 

земљиште 

  шума 
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Церово 
МАЛА 

ВЕТРЕЊА 
221 272/19 0,0669 виноград 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Церово 
МАЛА 

ВЕТРЕЊА 
222 272/20 0,0445 виноград 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Церово 
МАЛА 

ВЕТРЕЊА 
222 272/21 0,0068 виноград 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Церово 
МАЛА 

ВЕТРЕЊА 
221 272/22 0,0281 виноград 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Церово 
МАЛА 

ВЕТРЕЊА 
212 272/3 0,0110 виноград 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Церово 
МАЛА 

ВЕТРЕЊА 
197 272/7 0,0373 виноград 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Церово 
ДЕВОЈАЦКО 

БРДО 
21 28 0,0288 њива 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Укупно Церово 287,0521 

     

Црни Као УТРИНА 581 13/12 13,1346 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Црни Као УТРИНА 581 13/12 6,8165 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Црни Као УТРИНА 233 13/26 0,0231 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Црни Као УТРИНА 233 13/29 0,0149 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Црни Као УТРИНА 233 13/30 0,0294 њива 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Црни Као УТРИНА 233 13/31 0,0759 њива 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Црни Као УТРИНА 233 13/32 0,0540 њива 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Црни Као УТРИНА 233 13/33 0,0955 њива 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Црни Као СЕЛИШТЕ 948 1411 0,3566 њива 5 гробље 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ГРОБЉЕ 

Црни Као ЛОЈЗЕ 483 1482/1 0,0561 њива 5 
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Црни Као ЛОЈЗЕ 305 1529 0,0295 виноград 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Црни Као ЛОЈЗЕ 233 1586 0,0000 њива 5   
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Црни Као ЛОЈЗЕ 233 1586 0,0025 
земљиште 

под зградом-
објектом 

    
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Црни Као СЕЛО 488 1790 0,0030 врт 3 
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Црни Као ЉУТАК 581 199 0,0634 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Црни Као РИБНИК 779 2425 0,0146 шума 4 шума 
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 



 

Службени лист општине Ражањ         Број 12         26.11.2021.г. 
 

 

1076  

Црни Као РИБНИК 779 2425 0,0286 њива 6 шума 
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 

Није пољопривредно 

земљиште 

Црни Као МАЛО БРДО 19 3068 1,1991 ливада 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Црни Као 
ДРЕНОВАЦКО 

ЛОЈЗЕ 
344 3127 0,4238 њива 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Црни Као ЉУТАК 581 411/1 3,1005 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Црни Као ЉУТАК 233 411/10 0,0166 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Црни Као ЉУТАК 581 411/3 0,2166 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Црни Као ЉУТАК 581 411/4 0,2659 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Црни Као ЉУТАК 233 411/5 0,0808 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Црни Као ЉУТАК 233 411/7 0,0033 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Црни Као ЉУТАК 233 411/8 0,0016 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Црни Као ЉУТАК 233 411/9 0,0073 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Црни Као РИБНИК 581 500 0,2114 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Црни Као РИБНИК 581 500 0,1079 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Црни Као РИБНИК 581 501 0,5020 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Црни Као РИБНИК 88 504 0,0577 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Црни Као 
ДРЖАВНА 
УТРИНА 

123 7 30,1052 крш   шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Црни Као 
ДРЖАВНА 
УТРИНА 

123 7 60,2830 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Црни Као ЉУТАК 581 764/1 8,8706 пашњак 6 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Црни Као ЉУТАК 233 764/21 0,0065 воћњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Црни Као ДУБРАВА 623 78 8,0961 пашњак 7 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Црни Као ДУБРАВА 623 78 4,0236 

остало 
природно 
неплодно 

земљиште 

  шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Укупно Црни Као 138,3777 

     

Чубура СЕЦА 76 111 2,1528 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Чубура СЕЦА 76 112 0,2290 пашњак 6   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-1/97-14 

Чубура СЕЦА 76 120 0,4394 пашњак 5   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-1/97-14 

Чубура СЕЦА 76 122/1 0,2345 пашњак 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Чубура СЕЦА 76 122/2 0,1103 пашњак 5   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-1/97-14 

Чубура ЦУЦУЊА 76 131 2,3033 пашњак 4   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 

утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 
Акт ЈЛС о враћању 

46-1/97-14 
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Чубура КУСЈИ ПОТОК 39 170 0,2701 

остало 
природно 

неплодно 
земљиште 

    
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 

Није пољопривредно 

земљиште 

Чубура ЛОЈЗЕ 76 383 1,8302 пашњак 5   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-1/97-14 

Чубура ЛОЈЗЕ 76 533 3,1380 пашњак 5   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-1/97-14 

Чубура 
ЛИПОВАЦКИ 

ПОТОК 
76 549 0,2933 пашњак 4   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 

46-1/97-14 

Чубура 
ВАРНИЦКЕ 

ЊИВЕ 
76 59 0,0593 пашњак 6   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 

утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 
Акт ЈЛС о враћању 

46-1/97-14 

Чубура 
ВАРНИЦКЕ 

ЊИВЕ 
76 61 1,0483 пашњак 6   

Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-1/97-14 

Чубура МАЛИ ВРХ 76 82 0,0645 пашњак 6   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-1/97-14 

Чубура МАЛИ ВРХ 76 86 0,3244 пашњак 3   
Враћено селу на коришћење-Закон о враћању 
утрина и пашњака селу на коришћење-прилог 

Акт ЈЛС о враћању 
46-1/97-14 

Укупно Чубура 12,4974 

     

Шетка ПРАСКОВАР 378 118/2 0,1961 њива 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Шетка ВРАЊАК 933 1284 0,3471 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Шетка СЕЛО 721 1378/3 0,0939 њива 4 
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Шетка 7 ЈУЛИ 321 1378/4 0,0000 воћњак 2   
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Шетка 7 ЈУЛИ 321 1378/4 0,0575 воћњак 2 
земљиште уз 

зграду - 
објекат 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ УЗ 
ЗГРАДУ И ДРУГИ 

ОБЈЕКАТ 

Шетка 7 ЈУЛИ 321 1378/4 0,0030 
земљиште 

под зградом-
објектом 

    
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Шетка 7 ЈУЛИ 321 1378/4 0,0500 
земљиште уз 

зграду - 
објекат 

    
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Шетка 7 ЈУЛИ 321 1378/4 0,0696 
земљиште 

под зградом-
објектом 

    
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Шетка СРЕДЊАК 1010 1587 0,0667 воћњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Шетка СРЕДЊАК 935 1645/1 0,0251 
земљиште 

под зградом-
објектом 

    
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 
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Шетка СРЕДЊАК 935 1645/1 0,0000 њива 3   
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Шетка СРЕДЊАК 935 1645/1 0,0499 
земљиште 

под зградом-

објектом 

    
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Шетка СРЕДЊАК 935 1645/1 0,0443 
земљиште 

под зградом-

објектом 

    
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Шетка СРЕДЊАК 935 1645/1 0,0455 
земљиште 

под зградом-
објектом 

    
Ни правно ни фактички није пољопривредно 

земљиште 
Није пољопривредно 

земљиште 

Шетка СРЕДЊАК 933 1645/2 1,4703 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Шетка СРЕДЊАК 933 1645/3 0,3033 пашњак 2 
земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Шетка СРЕДЊАК 933 1645/3 0,6033 пашњак 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Шетка СРЕДЊАК 933 1645/5 0,2838 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Шетка СРЕДЊАК 321 1645/6 0,1063 њива 3 

земљиште 

под зградом-
објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 

ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 
ОБЈЕКТОМ 
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Шетка СРЕДЊАК 933 1887/2 0,3447 пашњак 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Шетка СРЕДЊАК 135 1956/1 0,1235 пашњак 2 
земљиште 

под зградом-

објектом 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ЗЕМЉИШТЕ ПОД 
ЗГРАДОМ И ДРУГИМ 

ОБЈЕКТОМ 

Шетка СРЕДЊАК 933 1957 0,0543 пашњак 2 

остало 
вештачки 
створено 

неплодно 
земљиште 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ОСТАЛО ВЕШТАЧКИ 
СТВОРЕНО 
НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

         

Шетка МЕЦКА 321 2367 0,4829 њива 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Шетка ЛОЈЗЕ 378 2617/1 0,0310 виноград 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Шетка ЛОЈЗЕ 1010 2735/2 0,0241 њива 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Шетка ЛОЈЗЕ 933 2910 0,0222 њива 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Шетка ПРАСКОВАР 378 30/3 0,1082 њива 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Шетка РАВНИШТЕ 933 493 0,0211 пашњак 1 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Шетка СЕЛО 933 525 0,2518 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Шетка РАВНИШТЕ 933 534 0,1671 пашњак 1 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Шетка СЕЛО 933 586 0,7484 пашњак 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Шетка ПРАСКОВАР 1012 67 0,0638 ливада 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Шетка СЕЛО 933 691/1 0,0625 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Шетка СЕЛО 933 704 0,7098 пашњак 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 

Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Шетка ПРАСКОВАР 378 89/3 0,0077 њива 2 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Шетка ТОРИНА 378 890 0,1147 њива 3 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Шетка ПРАСКОВАР 378 92 0,0510 њива 4 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 

терену није пољопривредно земљиште-прилог 
Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 
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Шетка ПРАСКОВАР 378 92 0,0153 њива 5 шума 

Правно и фактичко стање се разликују- на 
терену није пољопривредно земљиште-прилог 

Записник комисије за израду програма или 
Републичког пољпривредног инспектора 

ШУМА 

Укупно Шетка 7,2198 

     Укупно ЈЛС ######## 
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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,144/20), 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 25.11.2021.године, доноси 

О Д Л У К У 

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ 

НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2022. ГОДИНУ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности за 

утврђивање пореза на имовину за 2022. 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 2022. 

годину на територији Општине Ражањ у I зони износе: 

1) грађевинско земљиште.......................................................................................400 динара 

- грађевинско земљиште-намена пољопривредно.................................................25 динара 

- грађевинско земиште-намена шумско..................................................................25 динара 

2) пољопривредно земљиште............................................................................ ......25 динара 

3) друго земљиште................................................................................................ .....15 динара 

4) станови............................................................................................................33.000 динара 

5) куће за становање ......................................................................................... 33.000 динарa 

6) пословне зграде и другии (надземни и подземни) грађевински објекати који служе за 

обављање делатности.....................................................................................43.000 динара 

7) гараже и помоћнии објекти............................................................................12.000динара 

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. 

годину на територији општине Ражањ у II зони износе: 

1) грађевинско земљиште......................................................................................350 динара 

- грађевинско земљиште-намена пољопривредно.................................................20 динара 

- грађевинско земиште-намена шумско..................................................................12 динара 

2) пољопривредно земљиште.................................................................................. 20 динара 

3) шумско земљиште.................................................................................................12 динара 

4) друго земљиште................................................................................................ .....12 динара 

5) станова ............................................................................................................29.000 динара 

6) куће за становање ..........................................................................................29.000 динара 

7) пословне зграда и други (надземни и подземни) грађевинскх објекати који служе за 

обављање делатности........................................................................................ 32.000 динара 

8) гараже и помоћни објекти.............................................................................10.000 динара 

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. 

годину на територији Општине Ражањ у III зони износе: 
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1) грађевинско земљиште .....................................................................................300 динара 

- грађевинско земљиште-намена пољопривредно.................................................15 динара 

- грађевинско земиште-намена шумско..................................................................12 динара 

2) пољопривредно земљиште ..................................................................................15 динара 

3) шумско земљиште................................................................................................12 динара 

4) друго земљиште................................................................................................ ..... 9 динара 

5) станова....................................................................................................... ......15.000 динара 

6) куће за становање...........................................................................................15.000 динара 

7) пословне зграде и други (надземни и подземни) грађевинских објеката који служе за 

обављање делатности.........................................................................................19.000 динара 

8) гараже и помоћни објекти.............................................................................. 8.000 динара 

 

 

Члан 3. 

Неизграђено грађевинско земљиште, које се користи искључиво за гајење биљака, 

односно садног материјала, односно шума, за сврху утврђивања основице пореза на имовину 

за 2022. годину разврстава се у пољопривредно, односно шумско земљиште. 

 

 

Члан. 4 

За обвезнике који не воде пословне књиге, основица за неизграђено грађевинско земљиште за 

2022. годину, за прву, другу и трећу зону, утврђиваће се према ценама које су утврђене за 

пољопривредно земљиште за одговарајућу зону. 

Члан 5. 

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

Ражањ. 

Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Ражањ“ а примењује се од 01. јануара 2022. године. 
 

 

 
Број: 436-10/21-11 

У Ражњу,  25.11.2021. године 

 
 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

 

 
Председник, 

Томислав Матић,с.р. 
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 На основу члана 14. став 3. и члана 26. став 1. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“ , број 

72/11,  88/13, 105/14, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020 ),  члана 32. став 

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

закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 25. Статута општине Ражањ 

("Службени лист општине Ражањ'' ,број  1/19)   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ, дана 25.11. 2021. године, доноси 

 

О д л у к у 

 о давању просторијe на коришћење  
 

Члан 1. 

 

          Овом Одлуком дајe се на коришћење, без накнаде , просторијa у  објекту који се налази у 

Улици Варничкој број објекта 1, кућни број 7 – једна просторија средњи улаз у приземљу поред 

гараже, корисне површине 17,67 м2 чији је држалац општина Ражањ по Одлуци о престанку рада, 

постојања и брисању Фонда за грђевинско земљиште, путеве и изградњу општине Ражањ и 

преузимању његове имовине,  права, обавеза и послова на општину Ражањ (Сл.лист општине 

Ражањ број 9/16) , удео 1/1, која се налази на парцели број 2158/2 из листа непокретности број 

1612 КО Ражањ, 

- Ловачком удружењу „Буковик“ Ражањ, Трг Светог Саве бб, матични број: 07214804, ПИБ: 

101463302, кога заступа Зоран Тодоровић из Липовца. 

 

Члан 2. 

 

         Корисник просторије  из члана 1. ове Одлуке користиће наведену просторију за потребе 

рада, односно као објекат за привремено складиштење одстрељене дивљачи. 

                                                                 

Члан 3. 

 

      Корисник просторије даном преузимања на коришћење просторије из члана 1 ове  Одлуке 

постаје одговоран  за текуће одржавање, поправке и функционално коришћење исте, а према 

намени просторије и објекта у којој се предметна просторија налази, уз обавезу плаћања 

комуналних трошкова за период коришћења пословног простора. 

 

Члан 4. 

 

         Корисник просторије нема право располагања, отуђења, заснивања хипотеке и другог 

терета, као и давања у закуп  просторије из члана 1 ове одлуке. 

 

Члан 5. 

 

          Корисник просторије из члана 1 ове Одлуке  користиће просторију до доношења одлуке 

Скупштине општине Ражањ о престанку права коришћења предметне просторије. 
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Члан 6. 

 

           Ова Одлука није основ за упис код надлежне службе РГЗ – Службе за катастар 

непокретности Ражањ. 

 

          Члан 7. 

 

           Овлашћује се Добрица Стојковић , Председник општине Ражањ, да у име и за рачун 

Општине Ражањ закључи уговор о давању на коришћење напред наведеног простора. 

 

         Члан 8. 

 

             Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 

Ражањ“. 

 

 

     Број: 46-102/21-11  

     У Ражњу, 25.11.2021. године. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

 

                                                                                                                                                   

Председник, 

Томислав Матић, с.р. 
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 На основу члана 14, став 3, члана 23, став 2 и члана 26, став 1 Закона о јавној својини ( 

„Службени гласник РС“ , број 72/11,  88/13, 105/14, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 

95/2018 и 153/2020 ),  члана 32, став 1, тачка 6 Закона о локалној самоуправи ( „ Службени 

гласник РС“ , број 129/07 и 83/14-др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40, став 1, 

тачка 25  Статута општине Ражањ ("Службени лист општине Ражањ'' ,број  1/19)   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ, дана 25.11.2021. године, доноси 

 

 

О д л у к у 

 о давању пословних просторија на коришћење у згради  

здравства-болница 

 

 

Члан 1. 

 

          Овом Одлуком дају се на коришћење, без накнаде , пословне просторије у  згради 

здравства-болница, Улица Новоражањска број објекта 1, корисне површине од 304 м2 јавна 

својина општине Ражањ, удео 1/1, која се налази на парцели број 1755/1 из листа непокретности 

број 1903 КО Ражањ.  

- Дому здравља „Др Милорад Михајловић“ Ражањ, Ул. др Милорада Михајловића бр. 5, 37215 

Ражањ, ПИБ: 101463492, Мат бр: 07215380, кога заступа директор Ненад Станковић. 

 

Члан 2. 

         Корисник просторије   из члана 1. ове Одлуке користиће наведене просторије за потребе 

рада Ковид амбуланте, у циљу спречавања ширења заразне болести COVID – 19. као и 

унапређења квалитета живота свих грађана Општине Ражањ. 

 

Члан 3. 

 

      Корисник просторије даном преузимања на коришћење просторије из члана 1 ове  Одлуке 

постаје одговоран  за текуће одржавање, поправке и функционално коришћење исте, а према 

намени просторије и објекта у којој се предметна просторија налази, уз обавезу плаћања 

комуналних трошкова за период коришћења пословног простора. 

 

Члан 4. 

 

         Корисник просторије нема право располагања, отуђења, заснивања хипотеке и другог 

терета, као и давања у закуп  просторије из члана 1 ове одлуке. 

 

Члан 5. 

 

          Корисник просторије из члана 1 ове Одлуке  користиће просторију до доношења одлуке 

Скупштине општине Ражањ о престанку права коришћења предметне просторије. 
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Члан 6. 

 

           Ова Одлука није основ за упис код надлежне службе РГЗ – Службе за катастар 

непокретности Ражањ. 

  

          Члан 7. 

 

           Овлашћује се Добрица Стојковић , Председник општине Ражањ, да у име и за рачун 

Општине Ражањ закључи уговор о давању на коришћење напред наведеног пословног простора. 

 

         Члан 8. 

 

             Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 

Ражањ“. 

 

 

     Број: 46-103/21-11  

     У Ражњу, 25.11. 2021. године. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

 

                                                                                                                                                   

Председник, 

Томислав Матић, с.р. 
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На основу члана 38. Став 2.Закона о јавним предузећима ( „ Службени гласник Републике 

Србије“ , број15/2016 и 88/2019), члана 32 , став 1 , тачка 9 Закона о локалној самоуправи („ 

Службени гласник РС“ ,број 129/07, 83/14-др. Закон,101/2016-др. Закон и 47/2018) и члана 40. 

Став 1.тачка 13.Статута општине Ражањ („Службени лист општине Ражањ“ , број 1/19), 

Скупштина општине Ражањ , на седници одржаној 25.11.2021.године , доноси 

 

О Д Л У К У 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

 ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ КОМУНАЛАЦ“ РАЖАЊ 

 

Члан 1. 

Расписује се јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „ Комуналац“ Ражањ( у 

даљем тексту : Јавно предузеће). Конкурс расписује Скупштина општине Ражањ . 

 

Члан 2. 

Конкурс у смислу ове Одлуке чини скуп активности на припреми и објављивању огласа , 

прикупљању пријава и рангирању кандидата , као и доношењу одговарајућих правних аката у 

складу са Законом . 

Члан 3. 

На конкурс могу учествовати сва заинтересована лица , која испуњавају услове конкурса . 

 

Члан 4. 

     Услови за учешће на конкурс су наведени у огласу јавног конкурса и сматрају се саставним 

делом ове Одлуке .Услови немогу имати дискриминаторски карактер . 

 

Члан 5. 

     Општи и посебни услови и критеријуми за именовање директора Јавног предузећа 

прописани су Законом и Статутом Јавног предузећа . 

 

Члан 6. 

Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана од дана објављивања огласа у „ Службеном 

гласнику РС“ . Пријем и техничку обраду пријава врши Општинска управа општине Ражањ. 

 

Члан 7. 

Оглас о јавном конкурсу за именовање директора објавиће се и у једним дневним новинама 

које се дистрибуирају на целој териториј  РС, у року од 8 (осам) дана од дана доношења 

Одлуке , као и на интернет страници Општине Ражањ. 

 

Члан 8. 

 

Поступак спровођења конкурса и предлагање кандидата спровешће Комисија за именовање 

директора Јавног предузећа по мерилима за именовање у складу са Законом . 

Комисија је независна у својим одлукама и ставовима . 

 

Члан 9. 

Комисија спроводи конкурс тако што саставља списак кандидата који испуњавају услове за 

именовање и међу њима спроводи изборни поступак у коме утврђује резултате кандидата , а 

на основу усменог разговора или на други одговарајући начин  . Највише три најбоље 
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рангирана кандидата Комисија увршћује на ранг листу, коју доставља Општинској управи са 

записником о изборном поступку , ради припреме предлога акта о именовању. 

 

Члан 10. 

Скупштина општине након разматрања достављене листе и предлога акта одлучује о 

именовању директора Јавног предузећа предложеног кандидата или неког другог са листе . 

Решење о именовању директора је коначно. 

 

Члан 11. 

Решење о именовању доставља се лицу које је именовано , као и свим кандидатима који су 

учествовали у поступку и објављује се у „ Службеном гласнику РС“ , „ Службеном листу 

општине Ражањ“ и на интернет страници Општине. 

 

Члан 12. 

Кандидату који је учествовао у изборном поступку на његов захтев Комисија је дужна да у 

року од два дана од дана пријема захтева омогући увид у документацију јавног конкурса ,под 

надзором Комисије . 

Члан 13. 

Именовани кандидат дужан је да ступи на функцију у року од осам дана од дана објављивања 

решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије“.  

Рок из става 1. Овог члана Скупштина општине из нарочито оправданих разлога може 

продужити за још осам дана . 

Уколико именовано лице не ступи на рад у року који му је одређен, Скупштина општине 

може да именује другог кандидата са листе. 

 

Члан 14. 

Ако нико од кандидата са листе не ступи на рад у року који му је одређен , или ако ни после 

спроведеног јавног конкурса Скупштини општине не буде предложен кандидат због 

неиспуњења услова за именовање , или ако Скупштина општине не именује предложеног 

кандидата или другог са листе спроводи се нови јавни конкурс на начин и по поступку 

прописаном Законом . 

 

Члан 15. 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „ Службеном листу општине Ражањ“, а 

доставиће се Комисији за именовање и Надзорном одбору Јавног предузећа . 

 

Број111-18/21-11 

     У Ражњу ,25.11.2021године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

Председник СО-е 

Томислав Матић, с.р. 
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 На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима ( „ Службени гласник 

Републике Србије“, број 15/2016 и 88/2019), члана 32 , став 1 , тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др. Закон,101/2016-др. Закон и 

47/2018) и члана 40. Став 1. тачка 13. Статута општине Ражањ( „Службени лист општине 

Ражањ“,број 1/19),Скупштина општине Ражањ, на седници одржаној 25.11.2021. године,  

донелаје и објављује, 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“, РАЖАЊ 

 

Подаци о јавном предузећу: Јавно предузеће „Комуналац“, Ражањ, ПИБ:101463351 матични 

број:07675216 седиште улица Ивана Вушовића бр.8, 37215 Ражањ. Претежна делатност: 3600 

–  сакупљање, пречишћавање и дистрибуцуја воде. 

Радно место: директор Јавног предузећа „Комуналац“, улицаИвана Вушовића бр.8. 

Директора Јавног предузећа „Комуналац“ именује Скупштина општине Ражањ на период од 

четири године, на основу спроведеног јавног конкурса. Директор предузећа заснива радни 

однос на одређено време. 

Послови директора: представља и заступајавнопредузеће, организује и руководи процесом 

рада, води пословање јавног предузећа, одговара за законитост рада јавног предузећа, 

предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за 

њихово спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и 

одговоран је за њихово спровођење, предлаже финансијске извештаје, извршава одлуке 

надзорног одбора, бира извршне директоре, бира представнике јавног предузећа у скупштини 

друштва капитала чији је једини власник јавно предузеће, закључује уговоре о раду са 

извршним директорима, у складу са законом којим се уређује радни однос, доноси акт о 

систематизацији и врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног 

предузећа. 

Услови за именовање дитектора:  

1. да је пунолетно и пословно способно лице; 

2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири 

године,односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 

мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 

студијама или специјалистичким струковним студијама; 

3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо 

образовање из тачке 2; 

4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима 

јавног предузећа; 

5. да познаје област корпоративног управљања; 

6. да има радно искуство у организовању рада и вођења послова; 

7. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу 

функције у органу политичке странке; 

8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 

9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређеују кривична дела, 

и то: 

 Обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 

 Обавезно психијатријско лечење на слободи; 

 Обавезно лечење наркомана; 

 Обавезно лечење алкохоличара; 

 Забрана вршења позива, делатности и дужности. 
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Место рада: Ражањ, улицаИвана Вушовића бр.8. 

У изборном потупку проверавају се: 

- Стручна оспособљеност стечена високим образовањем и стручна оспособљеност стечена 

радним искуством проверавају се увидом у податке; 

- Знања из чл. 3. ст. 2. Уредбе о мерилима за именовање директора јавног предузећа 

(„Службени гласник РС“, број 65/16) проверавају се усмено, 

- Знање страног језика проверава се писмено, 

-  Познавање рада на рачунару проверава се практичним радом –симулацијом; 

- Вештине из чл. 3. став 3. Уредбе о мерилима за именовање директора јавног предузећа 

(„Службени гласник РС“, број 65/16) проверавају се писмено.  

Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењују се у складу са Законом о јавним 

предузећима („Службени гласник“ РС број 15/16 и Уредбом о мерилима за именовање 

директора јавног предузећа („Службени гласник РС“, број 65/16), а поступак спроводи 

Комисија за спровођење конкурса за именовање директора јавног предузећа „Комуналац“, 

именована Решењем Скупштине општине Ражањ. 

Рок за подношење пријава: пријава на јавни конкурс за избор директора јавног предузећа 

подноси се у року од 30 дана од дана објављивања овог конкурса у „Службеном гласнику 

Републике Србије“.  

Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу 

становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким 

описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на јавни конкурс и 

одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним 

областима знања.  

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:  

1. Извод из матичне књиге рођених; 

2. уверење о држављанству; 

3. доказ о пословној способности (потврда Центра за социјални рад); 

4. диплома о стеченом високом образовању; 

5. исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти из којих се доказује да 

има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева условом дефинисано 

високо образовање) 

6. исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима 

јавног предузећа (потврде или други акти из којих се види да лице има најмање три године 

радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа); 

7. исправе којима се доказује да лице има радно искуство у организовању рада и вођењу 

послова (потврде или други акти из којих се доказује да лице има радно искуство у 

организовању рада и вођењу послова); 

8. изјава лица дата под материјалном и кривичном одговорношћу да није члан органа 

политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу 

политичке странке оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима 

нису именовани јавни бележници, изјава може бити оверена у основним судовима, судским 

јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као 

поверени посао).  

 

9. уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест 

месеци; 

10. уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са законом 

којим се уређују кривична дела и то: 

 Обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 
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 Обавезно психијатријско лечење на слободи; 

 Обавезно лечење наркомана; 

 Обавезно лечење алкохоличара; 

 Забрана вршења позива, делатности и дужности. 

11. изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о 

којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње. 

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопијикоја је оверена код јавног бележника 

(изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени 

докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним 

канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао).  

Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Пријаве на јавни конкурс са неопходном 

документацијом и доказима о испуњености услова подносе се Комисији за спровођење 

конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Путеви Ражањ“, у затвореној коверти на 

адресу:  

Комисији за спровођење конкурса за именовање директора јавног предузећа „Комуналац“, 

Трг Светог Савеброј 33, 37215 Ражањ, са назнаком „Пријава за јавни конкурс - НЕ 

ОТВАРАЈ“. 

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, 

Комисија за спровођење конкурса за именовање директора јавног предузећа „Комуналац“ 

Ражањ, одбациће закључком против кога није допуштена посебна жалба. 

Подаци о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу: Лице задужено за 

давање обавештења о јавном конкурсу је Весна Живковић, телефон 037/3841-228 и 037/341-

174 локал 19. 

Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, у „Службеном листу 

општине Ражањ“, најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој 

територији Републике Србије и на интернет страници општине Ражањ. 

 

Број: 111-18/21-11 

Датум: 25.11.2021. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

 

 

        ПРЕДСЕДНИК 

 

Томислав Матић, с. р. 
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На основу члана 34. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

Републике Србије“ ,број15/2016и 88/2019), члана 32. став 1.тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи („ Службени гласник РС“, број 129/07,83/14-др. Закон,101/2016-др. Закони 

47/2018)  и члана 40.став 1. тачка 13. Статута општине Ражањ („Службени лист општине 

Ражањ“, број 1/19), Скупштина општине Ражањ, на седници од 25.11.2021.године ,  доноси 

 

 

РЕШЕЊЕ  

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР 

ДИРЕКТОРА 

 ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ КОМУНАЛАЦ“ РАЖАЊ 

 

I 

 

Образује се Комисија за спровођење конкурса за избор директора Јавног предузећа „ 

Комуналац“ Ражањ и то : 

 

1. Весна Живковић, дипломирани економиста, за председника; 

2. Марија Ракић, дипломирани економиста, за члана; 

3. Весна Шејат, васпитач, за члана; 

4. Синиша Николић, инжењер струковних студија, за члана; 

5. Милена Стојковић, дипломирани журналиста, за члана. 

 

 

 

II 

 

Задатак Комисије је да: састави списак кандидата који испуњавају услове за именовање , 

спроведе изборни поступак оцењивањем стручне оспособљености , знања и вештине тих 

кандидата и утврди резултат кандидата усменим разговором са њим или оценом приложене 

документације , састави ранг листу са највише три најбоље рангирана кандидата , коју заједно 

са записником о изборном поступку доставља Општинској управи. 

 

III 

 

Решење доставити члановима Комисије и објавити у „ Службеном листу општине Ражањ“ 

 

 

Број111-19/21-11 

У Ражњу ,25.11.2021године 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

 

Председник СО-е 

Томислав Матић. с.р. 
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На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима ( „ Службени гласник Републике 

Србије“ , број 15/2016 и 88/2019), члана 32 , став 1 , тачка 9 Закона о локалној самоуправи ( „ 

Службени гласник РС“ , број 129/07, 83/14-др. Закон, 101/2016-др. Закон и 47/2018) и члана 

40. Став 1. тачка 13. Статута општине Ражањ ( „ Службени лист општине Ражањ“ , број 

1/19),Скупштина општине Ражањ , на седници одржаној 25.11.2021. године ,  доноси  

 

О Д Л У К У 

О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА 

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ ПУТЕВИ РАЖАЊ“ 

 

Члан 1. 

      Расписује се јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа „ Путеви Ражањ“ ( у 

даљем тексту : Јавно предузеће ). Конкурс расписује Скупштина општине Ражањ . 

 

Члан 2. 

     Конкурс у смислу ове Одлуке чини скуп активности на припреми и објављивању огласа , 

прикупљању пријава и рангирању кандидата , као и доношењу одговарајућих правних аката у 

складу са Законом . 

Члан 3. 

     На конкурс могу учествовати сва заинтересована лица , која испуњавају услове конкурса . 

 

Члан 4. 

     Услови за учешће на конкурс су наведени у огласу јавног конкурса и сматрају се саставним 

делом ове Одлуке . Услови не могу имати дискриминаторски карактер . 

 

Члан 5. 

     Општи и посебни услови и критеријуми за именовање директора Јавног предузећа 

прописани су Законом и Статутом Јавног предузећа . 

 

Члан 6. 

     Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана од дана објављивања огласа у „ 

Службеном гласнику РС“ . Пријем и техничку обраду пријава врши Општинска управа 

општине Ражањ. 

Члан 7. 

     Оглас о јавном конкурсу за именовање директора објавиће се и у једним дневним новинама 

које се дистрибуирају на целој  територији РС ,  у року од 8 (осам) дана од дана доношења 

Одлуке , као и на интернет страници Општине Ражањ. 

      

Члан 8. 

      Поступак спровођења конкурса и предлагање кандидата спровешће Комисија за 

именовање директора Јавног предузећа по мерилима за именовање у складу са Законом . 

     Комисија је независна у својим одлукама и ставовима . 

 

Члан 9. 

     Комисија спроводи конкурс тако што саставља списак кандидата који испуњавају услове за 

именовање и међу њима спроводи изборни поступак у коме утврђује резултате кандидата , а 

на основу усменог разговора или на други одговарајући начин  . Највише три најбоље 

рангирана кандидата  Комисија увршћује на ранг листу  , коју доставља Општинској управи са 

записником о изборном поступку , ради припреме предлога акта о именовању . 
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Члан 10. 

     Скупштина општине након разматрања достављене листе и предлога акта одлучује о 

именовању директора Јавног предузећа предложеног кандидата или неког другог са листе . 

     Решење о именовању директора је коначно . 

 

Члан 11. 

     Решење о именовању доставља се лицу које је именовано , као и свим кандидатима који су 

учествовали у поступку  и објављује се у „ Службеном гласнику РС“ , „ Службеном листу 

општине Ражањ“ и на интернет страници Општине . 

 

Члан 12. 

     Кандидату који је учествовао у изборном поступку на његов захтев Комисија је дужна да у 

року од два дана од дана пријема захтева омогући увид у документацију јавног конкурса , под 

надзором Комисије . 

Члан 13. 

     Именовани кандидат дужан је да ступи на функцију у року од осам дана од дана 

објављивања решења о именовању у „Службеном гласнику Републике Србије“.   

     Рок из става 1. Овог члана Скупштина општине из нарочито оправданих разлога може 

продужити за још осам дана . 

     Уколико именовано лице не ступи на рад у року који му је одређен , Скупштина општине 

може да именује другог кандидата са листе . 

 

Члан 14. 

     Ако нико од кандидата са листе не ступи на рад у року који му је одређен , или ако ни 

после спроведеног јавног конкурса Скупштини општине не буде предложен кандидат због 

неиспуњења услова за именовање , или ако Скупштина општине не именује предложеног 

кандидата или другог са листе спроводи се нови јавни конкурс на начин и по поступку  

прописаном Законом . 

Члан 15. 

      Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „ Службеном листу општине Ражањ“, а 

доставиће се Комисији за именовање и Надзорном одбору Јавног предузећа . 

 

      

 

 

      Број 111-20/21-11 

     У Ражњу , 25.11.2021. године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

                                                     Председник СО-е 

   Томислав Матић, с.р. 
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На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима ( „ Службени гласник 

Републике Србије“ , број 15/2016 и 88/2019), члана 32 , став 1 , тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи ( „ Службени гласник РС“ , број 129/07, 83/14-др. Закон, 101/2016-др. Закон и 

47/2018) и члана 40. Став 1. тачка 13. Статута општине Ражањ ( „ Службени лист општине 

Ражањ“ , број 1/19),Скупштина општине Ражањ , на седници одржаној 25.11.2021. године, 

донела је и објављује, 

 

ЈАВНИ КОНКУРС 

ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТЕВИ РАЖАЊ“ 

 

 Подаци о јавном предузећу: Јавно предузеће „Путеви Ражањ, ПИБ: 109364985, матични 

број:21169137 седиште улица Новоражањска број 14, 37215 Ражањ. Претежна делатност: 

42.11-Изградња путева и аутопутева. 

 Радно место: директор Јавног предузећа „Путеви Ражањ“, улица Новоражањска број 14. 

Директора Јавног предузећа „Путеви Ражањ“ именује Скупштина општине Ражањ на 

период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса. Директор предузећа 

заснива радни однос на одређено време. 

 Послови директора: представља и заступа јавно предузеће, организује и руководи 

процесом рада, води пословање јавног предузећа, одговара за законитост рада јавног 

предузећа, предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и 

одговоран је за њихово спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи програм 

пословања и одговоран је за њихово спровођење, предлаже финансијске извештаје, 

извршава одлуке надзорног одбора, бира извршне директоре, бира представнике јавног 

предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник јавно предузеће, закључује 

уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се уређује радни 

однос, доноси акт о систематизацији и врши друге послове одређене законом, оснивачким 

актом и статутом јавног предузећа. 

 Услови за именовање дитектора: 

1. да је пунолетно и пословно способно лице; 
2. да има стечено високо образовање из научне области економског, правног, грађевинског 

или саобраћајног смера на основним у трајању од најмање четири године, односно на 

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

студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или 

специјалистичким струковним студијама; 

3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо 

образовање из тачке 2; 

4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима 

јавног предузећа; 

5. да познаје област корпоративног управљања; 

6. да има радно искуство у организовању рада и вођења послова; 

7. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу 

функције у органу политичке странке; 

8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци; 

9. да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређеују кривична 

дела, и то: 

 Обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 

 Обавезно психијатријско лечење на слободи; 

 Обавезно лечење наркомана; 

 Обавезно лечење алкохоличара; 
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 Забрана вршења позива, делатности и дужности. 

 Место рада: Ражањ, улица Новоражањска број 14. 

 У изборном потупку проверавају се: 

- Стручна оспособљеност стечена високим образовањем и стручна оспособљеност стечена 

радним искуством проверавају се увидом у податке; 

- Знања из чл. 3. ст. 2. Уредбе о мерилима за именовање директора јавног предузећа 

(„Службени гласник РС“, број 65/16) проверавају се усмено, 

- Знање страног језика проверава се писмено, 

- Познавање рада на рачунару проверава се практичним радом –симулацијом; 

- Вештине из чл. 3. став 3. Уредбе о мерилима за именовање директора јавног предузећа 

(„Службени гласник РС“, број 65/16) проверавају се писмено. 

Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењују се у складу са Законом о јавним 

предузећима („Службени гласник“ РС број 15/16 и Уредбом о мерилима за именовање 

директора јавног предузећа („Службени гласник РС“, број 65/16), а поступак спроводи 

Комисија за спровођење конкурса за именовање директора јавног предузећа „Путеви 

Ражањ“, именована Решењем Скупштине општине Ражањ. 

 Рок за подношење пријава: пријава на јавни конкурс за избор директора јавног предузећа 

подноси се у року од 30 дана од дана објављивања овог конкурса у „Службеном гласнику 

Републике Србије“. 

 Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу 

становања, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства са кратким 

описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на јавни конкурс и 

одговорности на тим пословима, податке о стручном усавршавању и податке о посебним 

областима знања. 

 Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: 

1. Извод из матичне књиге рођених; 
2. уверење о држављанству; 

3. доказ о пословној способности (потврда Центра за социјални рад); 

4. диплома о стеченом високом образовању; 

5. исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти из којих се доказује 

да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева условом 

дефинисано високо образовање) 

6. исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима 

јавног предузећа (потврде или други акти из којих се види да лице има најмање три године 

радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа); 

7. исправе којима се доказује да лице има радно искуство у организовању рада и вођењу 

послова (потврде или други акти из којих се доказује да лице има радно искуство у 

организовању рада и вођењу послова); 

8. изјава лица дата под материјалном и кривичном одговорношћу да није члан органа 

политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу 

политичке странке оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у 

којима нису именовани јавни бележници, изјава може бити оверена у основним судовима, 

судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским 

управама као поверени посао). 

9. уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест 

месеци; 

10. уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са законом 

којим се уређују кривична дела и то: 
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 Обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 

 Обавезно психијатријско лечење на слободи; 

 Обавезно лечење наркомана; 

 Обавезно лечење алкохоличара; 

 Забрана вршења позива, делатности и дужности. 

11. изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о 

којима се води службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње. 

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног бележника 

(изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени 

докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним 

канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). 

 Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Пријаве на јавни конкурс са 

неопходном документацијом и доказима о испуњености услова подносе се Комисији за 

спровођење конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Путеви Ражањ“, у 

затвореној коверти на адресу: 

Комисији за спровођење конкурса за именовање директора јавног предузећа „Путеви 

Ражањ“, Трг Светог Саве број 33, 37215 Ражањ, са назнаком „Пријава за јавни конкурс-

НЕ ОТВАРАЈ“. 

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, 

Комисија за спровођење конкурса за именовање директора јавног предузећа „Путеви Ражањ 

“ Ражањ, одбациће закључком против кога није допуштена посебна жалба. 

 Подаци о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу: Лице задужено за 

давање обавештења о јавном конкурсу је Весна Живковић, телефон 037/3841-228 и 037/341-

174 локал 19. 

Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, у „Службеном листу 

општине Ражањ“, најмање једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој 

територији Републике Србије и на интернет страници општине Ражањ. 

 

Број: 111-20/21-11 

Датум: 25.11.2021. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

 

 

ПРЕДСЕДНИК 

 

Томислав Матић, с. р. 
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На основу члана 34. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 

Републике Србије“ , број 15/2016 и 88/2019), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 

самоуправи („ Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др. Закон, 101/2016-др. Закон и 

47/2018) и члана 40.  став 1. тачка 13. Статута општине Ражањ ( „ Службени лист општине 

Ражањ“ , број 1/19), Скупштина општине Ражањ, на седници од 25.11.2021. године , доноси 

 
 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР 

ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ ПУТЕВИ РАЖАЊ“ 
 

I 

 

Образује се Комисија за спровођење конкурса за избор директора Јавног предузећа „ 

Путеви Ражањ“ и то : 

 
1. Весна Живковић, дипломирани економиста, за председника; 
2. Марија Ракић, дипломирани економиста, за члана; 
3. Весна Шејат, васпитач, за члана; 
4. Синиша Николић, инжењер струковних студија, за члана; 
5. Милена Стојковић, дипломирани журналиста, за члана. 

 
 

II 

 

Задатак Комисије је да: састави списак кандидата који испуњавају услове за именовање , 

спроведе изборни поступак оцењивањем стручне оспособљености , знања и вештине тих 

кандидата и утврди резултат кандидата усменим разговором са њим или оценом приложене 

документације , састави ранг листу са највише три најбоље рангирана кандидата , коју 

заједно са записником о изборном поступку доставља Општинској управи. 

 

III 

 

Решење доставити члановима Комисије и објавити у „ Службеном листу општине Ражањ“ 

 
 

Број 111-21/21-11 

У Ражњу , 25.11.2021 године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

 

Председник СО-е  

Томислав Матић. с.р. 
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На основу члана 32 став 1 тачка 9 Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник РС“, број 129/07, 83/2014-др. Закон, 101/2016 и 47/2018), члана 20 и 22 Закона о 

јавним службама („Службени гласник РС“, број 42/91, 71/94, 79/05-др. закон, 81/05-

испр.др. закона, 83/05-испр.др. закона и 83/14-др. закон), члана 41. Закона о туризму 

(„Службени гласник РС“, број 17/2019) и члана 40. став 1. тачка 14. Статута општине 

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

 

Скупштина општине Ражањ на седници одржаној дана 25.11.2021 године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

о разрешењу председника Управног 

одбора Туристичке организације 

општине Ражањ 

 
I 

Разрешава се дужности председника Управног одбора Туристичке организације 

општине Ражањ САНДРА СИМИЋ, дипломирани економиста из Крушевца, на лични 

захтев. 

 
II 

Решење објавити у „Службеном листу општине Ражањ“, доставити именованом 

члану и архиви. 

III 
Ово решење ступа на снагу даном доношења . 

 

О б р а з л о ж е њ е 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 32 став 1 тачка 9 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број број 129/07, 83/2014-др. 

Закон, 101/2016 и 47/2018) и члану 40. став 1 тачка 14. Статута општине Ражањ 

(„Службени лист општине Ражањ“, број 1/19), којима је утврђено да Скупштина 

јединице локалне самоуправе именује и разрешава управне и надзорне одборе установа, 

организације и служби чији је оснивач. 

Чланом 20 и 22 Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, број 

(„Службени гласник РС“, број 42/91, 71/94, 79/05-др. закон, 81/05-испр.др. закона, 

83/05-испр.др. закона и 83/14-др. закон), утврђено је да управни и надзорни одбор 

именује и разрешава оснивач. 

Сандра Симић је дана 05.11.2021. године, упутила Обавештење о 

немогућности обављања функције председника УО ТО Ражањ. 

Ово решење је коначно. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети 

тужба Вишем суду у Нишу у року од 60 дана од дана пријема решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

РАЖАЊ 
Број: 332-15/21-11 Председник 
Датум: 25.11.2021. године Скупштине општине 
Ражањ 

Томислав Матић, с. р. 
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На основу члана 32 став 1 тачка 9 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број 129/07, 83/2014-др. Закон, 101/2016 и 47/2018), члана 20 и 22 Закона о јавним 

службама („Службени гласник РС“, број 42/91, 71/94, 79/05-др. закон, 81/05-испр.др. закона, 

83/05-испр.др. закона и 83/14-др. закон), члана 41. Закона о туризму („Службени гласник 

РС“, број 17/2019) и члана 40. став 1. тачка 14. Статута општине Ражањ (“Службени лист 

општине Ражањ“, број 1/19), 
 

Скупштина општине Ражањ на седници одржаној дана 25.11.2021. године, доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

о именовању председника Управног 

одбора Туристичке организације 

општине Ражањ 

 
 

I 

 

Именује се за председника Управног одбора Туристичке организације општине 

Ражањ 

МАРИЈА РАКИЋ , дипломирани економиста из села Варош. 
 

II 

Решење објавити у „Службеном листу општине Ражањ“, доставити именованој члану и 

архиви. 

 
III 

Ово решење ступа на снагу даном доношења . 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 32 став 1 тачка 9 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број број 129/07, 83/2014-др. 

Закон, 101/2016 и 47/2018) и члану 40. став 1 тачка 14. Статута општине Ражањ 

(„Службени лист општине Ражањ“, број 1/19), којима је утврђено да Скупштина јединице 

локалне самоуправе именује и разрешава управне и надзорне одборе установа, 

организације и служби чији је оснивач. 

Чланом 20. и 22. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, број 

(„Службени гласник РС“, број 42/91, 71/94, 79/05-др. закон, 81/05-испр.др. закона, 

83/05-испр.др. закона и 83/14-др. закон), утврђено је да управни и надзорни одбор 

именује и разрешава оснивач. 
Ово решење је коначно. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења може се поднети тужба 

Вишем суду у Нишу у року од 60 дана од дана пријема решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

 

Број: 332-16/21-11 Председник 
Датум:25.11.2021. године Скупштине општине Ражањ 

Томислав Матић, с. р. 
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На основу члана 27. став 10. Закона о јавној („Службени гласник РС“, број 72/2011, 

88/2013, 105/2014, 104/2016-др. закон, 108/2016,113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 2. и 

члана 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и 

давањем 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 16/2018), члана 32. став 1. тачка 20) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 127/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 

47/2018), члана 40. став 1. тачка 6) и 36) Статута општине Ражањ („Службени лист општине 

Ражањ“, број 1/19) и члана 3. став 4. тачка 4. и члана 17. Одлуке о прибављању и 

располагању стварима у јавној својини општине Ражањ („Службени лист општине Ражањ“, 

број 12/18), Скупштина општине Ражањ, дана 25.11.2021. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о отуђењу непокретности из јавне својине Општине Ражањ непосредном 

погодбом по тржишној вредности 

 

I ОТУЂУЈЕ СЕ из јавне својине општине Ражањ путем непосредне погодбе по 

тржишној вредности, и то удео Општине од 2/16 на следећим непокретностима: 

- катастарска парцела број 1923 К.О. Ражањ, градско грађевинско земљиште, 

укупне површине 1034 м2,  која се налази у улици Војводе Мишића, 

- породична стамбена зграда - објекат број 1 на к.п.бр. 1923 К.О. Ражањ, у 

улици Војводе Мишића, површине 57 м2, 

- помоћна зграда – објекат број 2 на к.п.бр.1923 К.О. Ражањ, у улици Војводе 

Мишића, површине 22 м2, 

- помоћна зграда – објекат број 3 на к.п.бр. 1923 К.О. Ражањ, у улици Војводе 

Мишића, површине 28 м2, 

све уписано у Листу непокретности број 1964 К.О. Ражањ. 
Синиши Милић из Ражња, ул. Партизанска бр.145, ЈМБГ: 2509968731715 лк. број 

003614638 издата од стране ПС у Ражњу, по основу права прече куповине сувласника. 

II Прибавиоцу Синиши Милић из Ражња, ул. Партизанска бр.145, ЈМБГ: 

2509968731715 лк. број 003614638 издата од стране ПС у Ражњу, по основу права прече 

куповине сувласника, отуђује се земљиште по цени од 300(тристотине 00/100) еура , на 

основу Извештаја о процени тржишне вредности непокретности, коју ће прибавилац 

плаћати у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, на рачун 

буџета Општине Ражањ 840-841151843- 84, модел 97, позив на број 28-088. Прибавилац је 

дужан да до закључења уговора исплати купопродајну цену. 

III Прибавилац из тачке I овог Решења дужан је да у року од 30 дана од дана 

донешења овог Решења закључи уговор са општином Ражањ о купопродаји непокретности 

из тачке I овог Решења, који у име и за рачун Општине Ражањ закључује председник 

општине Ражањ, а након прибављеног мишљења лица коме су поверени послови правне 

заштите интереса општине Ражањ, у супротном Решење ће се ставити ван снаге. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

Скупштина општине Ражањ донела је Одлуку о покретању поступка отуђења 

непокретности из јавне својине Општине Ражањ непосредном погодбом по тржишној 

вредности бр.46-87/2021-11 од 13.10.2021. године . 

Оправданост и целисходност покретања поступка отуђења непосредном погодбом 

садржани су у чињеници да је Општина Ражањ сувласник предметних непокретности са 

уделом од 2/16 те имајући у виду обавезу поступања у складу са чланом 5. Закона о промету 

непокретности („Службени гласник РС“ број 93/2014, 121/2014 и 6/2015). 

Наведене непокретност из диспозитива овог Решења се отуђују у виђеном стању 

и без права на накнадну рекламацију. 

Предметне непокретности отуђују се по тржишној вредности утврђеној у Извештају 

о процени тржишне вредности непокретности достављеног од стране лиценцираног 

проценитеља Љиљане Илић Андрејевић из Ниша, Специјални биро за вештачење, 

инжењеринг и консалтинг „ФИДЕА“ у износу од 300,00 (словима:тристотине 00/100)еура. 

Дана 13.10.2021.године Скупштина општине Ражањ је именовала Комисију,  

Решењем о формирању комисије за спровођење поступка отуђења непокретности из јавне 

својине општине Ражањ путем непосредне погодбе број:46-88/21-11, која је спровела 

поступак непосредне погодбе и након спроведеног поступка сачинила записник о усменој 

расправи број 46-91/21-11 од 20.10.2021.године. Синиша Милић је на записнику изјавио да 

остаје при поднетом захтеву да му се омогући куповина сувласничког удела, као и да је 

сагласан са ценом по којој ће му се отуђити предметне непокретности. 

Прибавиоцу се отуђује земљиште по цени од 300,00 (словима:тристотине 

00/100)еура, у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате, на рачун  

буџета Општине Ражањ 840-841151843-84, модел 97, позив на број 28-088. 

Прибавилац је дужан да до закључења уговора исплати купопродајну цену. 
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној („Службени гласник РС“, број 72/2011, 

88/2013, 105/2014, 104/2016-др. закон, 108/2016,113/2017, 95/2018 и 153/2020), члана 2. и 

члана 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и 

давањем 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 16/2018), члана 32. став 1. тачка 20) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 127/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 

47/2018), члана 40. став 1. тачка 6) и 36) Статута општине Ражањ („Службени лист општине 

Ражањ“, број 1/19) и члана 3. став 4. тачка 4. и члана 17. Одлуке о прибављању и 

располагању стварима у јавној својини општине Ражањ („Службени лист општине Ражањ“, 

број 12/18),донето је решење као у диспозитиву. 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно и против њега се 

не може изјавити жалба, већ се може поднети тужба надлежном суду у року од 30 дана од 

дана достављања решења. 

Одлуку објавити у „Службеном листу Општине Ражањ“ и доставити прибавиоцу, 

лицу које врши послове правне заштите интереса општине Ражањ и архиви Општинске 

управе општине Ражањ. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

 

Број: 46-104/20-11 
У Ражњу, 25.11.2021. године ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Томислав Матић, с.р. 
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Скупштина општине Ражањ, на основу члана 32. став 1. тачка 20) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007, 83/2014- др. закон, 101/2016 и 47/2018), 

члана 27. став 10. Закона о јавној својини (,,Службени гласник РС“, број 72/11, 88/13, 

105/14, 104/16-др.пропис, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20), члана 3. став 4. Уредбе 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), члана 16. став 2. тач.1 и члана 17. став 6. Одлуке о прибављању и 

располагању стварима у јавној својини општине Ражањ („Службени лист општине Ражањ“, 

број 12/18) и члана 40. став 1. тачка 36. Статута општине Ражањ („Службени лист општине 

Ражањ“, број 1/19), на седници одржаној дана25.11.2021. године, доноси: 

 

РЕШЕЊЕ 

О ПРИБАВЉАЊУ НЕПОКРЕТНОСТИ НЕПОСРЕДНОМ 

ПОГОДБОМ ОД ВЛАСНИКА БЛАГОЈЕВИЋ ДРАГАНА 

 

1. ПРИБАВЉА СЕ у јавну својину општине Ражањ непосредном погодбом од 

власника Благојевић Драгана из Ражња, општина Ражањ са обимом удела 1/1 и обликом 

својине приватна: 

- к.п.бр. 1441/4, пољопривредно земљиште,(планским документом промењена је 

намена у градско грађевинско земљиште), укупне површине 3312 м2, 

- к.п.бр. 1441/5, пољопривредно земљиште,(планским документом промењена је 

намена у градско грађевинско земљиште), укупне површине 552 м2, а све по листу 

непокретности број 120 К.О. Ражањ. 

 

2. Непокретности из става 1. овог решења прибављају се непосредном погодбом, по 

тржишној цени од 1.700,00 еура (словама: хиљадуиседамсто 00/100 ) еура, која је утврђена 

на основу Извештаја о процени тржишне вредности непокретности ,с тим да се исплата 

врши у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке Србије на 

дан уплате. 

 

3. Уговор о прибављању непокретности из става 1. овог Решења у јавну својину 

Општине Ражањ у име Општине закључује Председник општине, по претходно 

прибављеном мишљењу лица коме су поверени послови правне заштите интереса општине 

Ражањ. 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Скупштина општине Ражањ донела је Одлуку о прибављању непокретности у јавну 

својину Општине Ражањ број 46-90/21-11, од 13.10.2021. године, којом се прибављају 

предметне непокретости у јавну својину Општине Ражањ непосредном погодбом по 

тржишној вредности. 

Комисија за спровођење поступка непосредне погодбе образована Одлуком 

Скупштине општине Ражањ број 46-90/21-11 од 13.10.2021. године спровела је поступак 

прибављања непосредном погодбом и након спроведеног поступка сачинила записник о 

спровођењу поступка непосредне погодбе број 46-92/21-11 од 20.10.2021.године. Драган 

Благојевић је на записнику изјавио да прихвата у потпуности напред наведени износ 

тржишне вредности и да је сагласан да отуђи предметне непокретности Општини Ражањ по 

истој. 
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Предметне непокретности отуђују се по тржишној вредности утврђеној у Извештају 

о процени тржишне вредности непокретности достављеног од стране лиценцираног 

проценитеља Љиљане Илић Андрејевић из Ниша, Специјални биро за вештачење, 

инжењеринг и консалтинг 
„ФИДЕА“ у износу од 1.700,00 (словима:хиљадуиседамсто 00/100)еура. 

Одредбама члана 27. став 10. Закона о јавној својини (,,Службени гласник РС“, број 

72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.пропис, 108/16, 113/17, 95/18 и 153/20), утврђено је да о 

прибављању и располагању стварима у јавној својини јединице локалне самоуправе под 

условима прописаним законом, одлучује орган јединице локалне самоуправе одређен у 

складу са законом и статутом јединице локалне самоуправе. 

Одредбама члана 40. став 1. тачка 36. Статута општине Ражањ („Службени лист 

општине Ражањ“, број 1/19), утврђено је да скупштина општине одлучује о прибављању и 

располагању непокретностима у јавној својини општине Ражањ. 

Одредбама члана 29. Закона о јавној својини регулисано је да се непокретне ствари 

могу прибавити и отуђити из јавне својине непосредном погодбом, али не испод од стране 

надлежног органа процењене тржишне вредности непокретности, односно изнад те 

вредности уколико се ради о прибављању, ако у конкретном случају то представља једино 

могуће решење, као и да предлог акта о оваквом располагању мора садржати образложење 

из кога се може утврдити постојање ових околности. 

Оправданост и целисходност прибављања непокретности из члана 1. овде Одлуке 

непосредном погодбом, по тржишним условима, утврђени су у односу на чињеницу да се 

наведене непокретности налазе у обухвату Плана генералне регулације Ражња („Службени 

лист општине Ражањ“, број 1/12, 2/17 и 2/19) на простору на коме је планирана намена- 

Комунални објекат.Комунална депонија спада у површину јавне намене, планирану Планом 

генералне регулације општине Ражањ. Простор депоније разрађен је Урбанистичким 

пројектом санације депоније комуналног отпада општине Ражањ. 

На основу наведеног, у складу са предлогом Комисије за спровођење поступка 

непосредне погодбе за прибављање напред наведене непокретности у јавну својину 

општине Ражањ непосредном погодбом, који је са записником достављен Скупштини 

општине Ражањ, те сходно одредбама члана 40. став 1. тачка 36. Статута општине Ражањ 

(„Службени лист општине Ражањ“ бр.1/19), Скупштина општине Ражањ донела је Решење 

као у диспозитиву. 

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Ово решење је коначно у управном 

поступку и против њега се може покренути управни спор код управног суда у року од 30 

дана од дана пријема решења. 

 

Решење објавити у „Службеном листу Општине Ражањ“ 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

РАЖАЊ 

 

Број: 46-105/21-11 

У Ражњу,25.11.2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ, 

Томислав Матић, 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, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. 

тачка 4. Статута општине Ражањ (број 1/19), Скупштина општине Ражањ на седници 

одржаној 25.11.2021. године доноси 

 

 

ОДЛУКУ 
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1. UVOD 

 
Prekogranična saradnja između Republike Bugarske i Republike Srbije je jedna od osovina u razvoju 

odnosa između dve Balkanske zemlje. Republika Bugarska od 01.01.2007.g. je deo velike porodice 

Evropske unije, a Republika Srbija ima u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Stimulisanje 

zajedničkog razvoja, pre svega pograničnih oblasti je u skladu sa novim realnostima u Evropskoj 

regionalnoj politici. Prekogranična saradnja može i treba da se razmatra i kao inovativni pristup i 

regionalno planiranje, koji je kako specifičan, tako i dobitnički, ukoliko bude primenjivan u skladu 

sa lokalnim uslovima. Njegova inovativnost se sastoji u tome što se njime usklađuju „individualni" 

modeli i politike razvoja susednih zemalja. S druge strane, ovaj pristup u potpunosti menja ulogu 

granica - od prepreka koje razdvajaju, one se pretvaraju u simbol „vrata prema drugima", u faktor 

prosperiteta. 

 

Opštine Ražanj u Srbiji i Bobov Dol u Bugarskoj teže da uspostave odnose dobrosusedske saradnje. 

Zajednički projekat u oblasti kulturnog nasleđa potrvrđuje da prekogranična saradnja ima višestruke 

pozitivne efekte na razvoj pograničnog regiona. Izrada ove strategije ima za cilj da doprinose 

razvoju prekogranične saradnje izgrađivanjem kapaciteta u oblasti strateškog planiranja u oblasti 

oživljavanja, promovisanja i održivog korišćenja kulturnog nasleđa. 

 

Kao entiteti, teritorije opština Ražanj i Bobov Dol mogu se okarakterisati kao periferne i zaostale za 

obe strane, ali istovremeno i teritorija sa značajnom razvojnom perspektivom. Obe opštine imaju 

veoma loše demografske pokazatelje, sa relativno visokom stopom nezaposlenosti. 

 

Da bi se ostvarila željena politika prosperiteta i intenzivnog ekonomskog i socijalnog razvoja 

prigraničnih teritorija neophodan je planski pristup valorizovanju potencijala kulturnog nasleđa koje 

je stalno dostupno kako lokalnim zajednicama koje tamo žive, tako i potencijalnim posetiocima koje 

treba privući. Na osnovu toga i kao rezultat intenzivnih kontakata i konsultacija, sačinjena je 

zajednička vizija razvoja, ciljeva i konkretnih mera, koji bi poslužile kao osnov za realizovanje 

zajedničkih projekata. 

 

Izrada ove Strategije omogućena je kroz projekat opštine Ražanj naslovljen “Folklor u 

prekograničnom regionu – ključ za evropski kulturni identitet”, a podržan od strane Interreg IPA 

programa prekogranične saradnje Bugarska-Srbija. 

 

Kultura predstavlja ono što jesmo i ono što oblikuje naš identitet a kulturno nasleđe koje čini 

literatura, umetnost i spomenici kulture, kao i zanati, običaji i nacionalna kuhinja, predstavlja kičmu 

jedne kulture. Kulturno nasleđe predstavlja kulturnu vrednost jednog naroda, svedoči o njegovoj 

istoriji i identitetu, i utiče na razvoj društva, a način na koji se jedno društvo odnosi prema svom 

kulturnom nasleđu utiče na način na koji će ih se potomci sećati, stoga je briga o kulturnom nasleđu 

moralna obaveza svakog društva. Što je nasleđe očuvanije, to je otvorenije prema spoljnim 

uticajima i omogućava lakše razumevanje drugačijeg identiteta od svog matičnog. Stavljanje kulture 

u srce razvojnih politika predstavlja bitnu investiciju u budućnost i preduslov je za uspešnu 

globalizaciju zasnovanu na vrednovanju kulturne raznolikosti. 
 

Kultura ima značajnu ulogu u postizanju održivog razvoja, smanjenju siromaštva i inkluzivnom 
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ekonomskom rastu. Kulturno nasleđe je veoma važna vrednost za regione, gradove, društva i 

zajednice. Kulturni projekti I aktivnosti u oblasti kulture čine grad atraktivnijim, dok kreativna 

industrija može biti jak pokretač urbanog razvoja. 

 

Kultura ima veoma važnu ulogu u kreiranju radnih mesta i ekonomskom rastu, posebno u sektorima 

turizma, kreativne industrije, inovacija i edukacije. Kreativna industrija beleži najveće stope rasta na 

globalnom nivou, čak i u vreme finansijske krize a kulturni turizam je jedna od glavnih privrednih 

grana Evrope. 

 

Evropska komisija definiše kulturno nasleđe kao „prirodna, izgrađena i arheološka nalazišta; muzeji; 

spomenici, umetnička dela; istorijski gradovi; književna, muzička i audiovizuelna dela i znanje, 

praksa i tradicija evropskih građana “. Dok su države članice uglavnom odgovorne za svoju politiku 

kulturnog nasleđa, evropsko kulturno nasleđe ima koristi od niza mera podrške (politike, programi i 

finansiranje) čiji je cilj očuvanje (član 3 Sporazuma o funkcionisanju EU - SFEU) i njegovo 

promovisanje (član 167 SFEU). 

 

Evropsko kulturno nasleđe je od izuzetnog ekonomskog značaja za turističku industriju, stvarajući 

procenjeni godišnji prihod od 335 milijardi eura, a mnogi od 9 miliona radnih mesta u turističkom 

sektoru povezani su s njim direktno ili indirektno. 

 

Odgovornost za politike i finansiranje kulturnog nasleđa dele generalni direktorati Evropske 

komisije za kulturu i obrazovanje, istraživanje i regionalnu politiku: 

 

Podrška kulturnom nasleđu - Generalni direktorat za obrazovanje i kulturu. 
 

Kulturno nasleđe i digitalno kulturno nasleđe – Generalni direktorat za istraživanje. Digitalna 

kultura / Digitalna agenda za Evropu. Istraživački program EU podržava rešenja zasnovana na 

istraživanju i inovacijama čiji je cilj poboljšanje očuvanja kulturnog nasleđa. 

 

Kultura u regionalnoj politici - Generalni direktorat za regionalnu politiku. Strukturni fondovi su 

korišćeni za projekte kulturnog nasleđa, na primer u Italiji: Spasavanje Pompeja uz regionalna 

sredstva EU. 

 

Tri su akcije EU posebno posvećene kulturnom nasleđu: 
 

Dani evropske baštine, zajednička inicijativa sa Savetom Evrope, omogućava pristup hiljadama 

retko otvorenih lokacija i jedinstvenim događajima na više od 20 miliona ljudi svake godine; 

kulturni događaji ističu lokalne veštine i tradiciju, arhitekturu i umetnička dela; 

 

Nagrada Evropske unije za kulturno nasleđe ili nagrade Europa Nostra, ističu neka od najboljih 

evropskih dostignuća u brizi o nasleđu; 
 

Oznaka Evropske baštine bira lokalitete zbog njihovih simboličnih vrednosti, uloga su igrali u 

evropskoj istoriji i aktivnosti koje nude kako bi Evropsku uniju približili njenjim građanima. 
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2. ANALIZA STANjA 

 Ražanj 

 Osnovne informacije 

Opština Ražanj pripada Nišavskom okrugu u Republici Srbiji. Prema popisu iz 2011. 

godine u opštini živi 9.150 stanovnika (2002. je bilo 11.369 stanovnika). Centar opštine 

je u mestu Ražanj (1.245 stanovnika). Opština Ražanj ima jako povolјan geografski 

položaj time što se nalazi na raskršću Balkanske i Karpatske Srbije i Velikog i Južnog 

Pomoravlјa (planina Bukovik iznad sedišta opštine predstavlјa čvorište). Okružena je 

opštinama: Kruševac, Ćićevac, Aleksinac, Soko Banja, Bolјevac i Paraćin sa kojima je, 

relativno dobro, povezuju tri regionalna putna pravca. Nјenom teritorijom prolazi 

najznačajnija republička drumska saobraćajnica Koridor 10, autoput Beograd – Niš. 

Varošica Ražanj se nalazi na 55 km od Niša prema Beogradu, na nadmorskoj visini od 

264 m. Železničke stanice Bralјina i Đunis na pruzi Beograd – Niš, nalaze se zapadno 

od Ražnja, udalјene 10-tak kilometara. Opština zahvata veličinu od 289 km2. 

Administrativno pripada Niškom regionu, a samu opštinu sačinjavaju 23 naselјa: 
 

Braljina 

Vitoševac 

Lipovac 

Maletina 

Novi Bračin 

Podgorac 

Poslon 

Ražanj 

Skorica 

Stari Bračin 

Crni Kao 

Šetka 

Varoš 

Grabovo 

Mađere 

Maćija 
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Pardik 

Pretrkovac 

Praskovče 

Rujište 

Smilova 

Cerovo, 

Čubura 
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Slika 1 – Položaj opština Ražanj i Bobov Dol
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Relјef je zatalasan, iz doline Južne Morave prelazi u podgorine Kučajskih planina, Rtnja, Ozrena, Bukovika 

sa najvišom tačkom opštine (Ražanj 893 m) i prevojem Mečke. Pretežni deo teritorije ima ravničarski 

karakter. 

Oblačnost i padavine predstavlјaju bitan faktor za polјoprivrednu proizvodnju. Stvaranje precizne slike o 

klimatskim karakterisrtikama Opštine Ražanj predstavlјa težak zadatak, sobzirom da postoji samo jedna 

hidrometeorološka stanica u Ćupriji. Za sagledavanje klime potrebno je izdvojiti dve celine: područje koje 

se pruža od Južne Morave prema planinskim delovima i klima na planinskim područjima. 

 

Klimatske karakteristike doline Južne Morave Srednja godišnja temperatura vazduha u južnomoravskom 

dolinskom prostoru iznosi oko 11°C. Najhladniji mesec je januar sa srednjom temperaturom - 0,8°C , a 

najtopliji jul sa oko 22°C. Ukupno trajanje sunčevog sjaja u ovoj oblasti u proseku iznosi 2.143 časa. 

Najsunčaniji mesec je jul sa 300 časova i avgust sa 291 čas. 

 

Srednja godišnja vrednost vlažnosti vazduha u moravskoj kotlini iznosi 76,2%. Najmanja srednja mesečna 

vrednost vlažnosti vazduha je u julu 68,3%, a najveća u decembru i januaru (85%). 

 

Padavine su od izuzetnog značaja za poljoprivredu, te nije zanemarljivo njihovo detaljnije proučavanje. 

Srednja godišnja suma padavina iznosi oko 650 mm. Najviše padavina je u toku maja (73 mm), junu i 

jesenjim mesecima, a najmanje u martu (33 mm) i februaru. Sneg se javlja svake godine na čitavoj 

teritoriji. Srednji broj dana sa gradom iznosi 2 što ugrožava poljoprivrednu proizvodnju. 

 

Na ovom području dominantni su vetrovi sa severozapada (183%). Po učestalosti na drugom mestu su 

vetrovi sa jugoistoka (176%), dok najmanju čestinu ima vetar sa zapada. Košava je najsnažniji vetar i 

pričinjava znatne materijalne štete. 

 

Kroz opštinu Ražanj prolazi najznačajnija drumska komunikacija na području Republike, međunarodni put 

visokog ranga E-75 (Budimpešta-Beograd-Niš-Skoplјe), Koridor 10. Najbliži niški aerodrom nalazi se na oko 

50 km od područja opštine Ražanj. Uklјučujući i auto put, ukupna dužina puteva je 116 km od čega 

Opština raspolaže sa oko 100 km puteva sa savremenim kolovozom. 

 

Veza opštine Ražanj sa neposrednim okruženjem ostvaruje se i preko 38 km regionalnih puteva: R-121a 

(E-75, Podgorac-Jošanica veza sa R-121 i Soko Banjom), 

 

R-214 (stara putna komunikacija Beograd-Niš, paralelno sa E-75 povezuje Ražanj, Aleksinac i Niš) i R-221 

(veza sa R-214 Đunis-Prokuplјe), a od toga pod savremenim kolovozom 29 km. Na teritoriji opštine Ražanj 

postoje lokalni putevi u ukupnoj dužini od 77,76 km od toga 70,80km je pod savremenim kolovozom i 

6,96 km sa zemlјanim kolovozom. 

 

Savremeni kolovozni zastor na lokalnom putu zastuplјen je sa 91,05 % od ukupne površine, ali je isti 

izuzetno oštećen što zastuplјenost znatno umanjuje. Svi regionalni putevi su urađeni od bituminiziranog  

nosećeg sloja 1959. godine i od tada su vršene intervencije samo na održavanju (popunjavanju udarnih 

rupa) a ne i na presvlačenju asvaltbetonom. Zbog same starosti, kao i velike frekfencije motornih vozila 

pojavile su se mrežne pukotine koje zahtevaju stalno održavanje. 

 

Stanovnicima opštine Ražanj dostupan je i železnički saobraćaj. Veza između železničkog i drumskog 

transporta na području Opštine ostvaruje se preko železničke stanice u Bralјini, koja je od naselјa Ražanj 

udalјena oko 15 km. Jugozapadnu granicu Opštine tangira jednokolosečna železnička pruga koja se 

prostire u dužini oko 6 km, sa železničkom stanicom u selu Bralјina, stajalištem u selu Cerovo sa dužinom 
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pruge oko 3 km. Železnički saobraćaj na području Opštine, predstavlјa međunarodna magistralna 

pruga Beograd-Mladenovac-Niš-Preševo-državna granica, kao deo koridora 10. 

 

Na teritoriji opštine Ražanj mrežu školskih ustanova čine dve osnovne škole: " Ivan Vušović" u Ražnju i 

" Vuk Karadžić " u Vitoševcu. 

 

Osnovna škola " Ivan Vušović" u Ražnju spada u red osnovnih škola sa dugom tradicijom. Škola postoji 

i radi od 1836. godine do danas i obuhvata učenike iz 13 mesnih zajednica. 
 

U poslednjih pet godina broj učenika se smanjio za oko 30, dok je u poslednjih 14 godina broj učenika 

smanjen za oko 200. Nastava se organizuje u Matičnoj školi u Ražnju i 6 sela, odnosno sedam 

izdvojenih odelјenja : Lipovac, Mađere, Praskovče (2), Rujište, Crni Kao i Šetka. Školu trenutno pohađa 

223 učenika, raspoređenih u 17 odelјenja. 

 

Škola raspolaže sa 9 školskih zgrada ( zgrade za izvođenje nastave, školska svečana sala i školska 

sportska sala), koje u potpunosti zadovolјavaju kriterijume za obrazovno-vaspitni rad. Opremlјenost 

škole je takođe na visokom nivou, kako u materijalnom tako i u tehničkom smislu. U svim učionicama 

nalaze se nove đačke klupe i đačke stolice anatomskog oblika, kasetni ormarići za učenike, 

nastavnička katedra i stolica, bela magnetna tabla, dok se u holovima škole nalaze četvorosedi. 

Opremlјena je i prostorija za boravak učenika putnika, kabineti biologije, fizike i hemije, muzičke 

kulture, srpskog jezika, stranih jezika, matematike, tehnike i tehnologije , kao i kabineti istorije i 

geografije, didaktičkim sredstvima koji su propisani pravilnikom o normativima u osnovnoj školi. 

 

Škola takođe posedije i informatički kabinet sa 25 radnih meta, dok je za sve nastavnike, kako 

predmetne tako i razredne nastave obezbeđen lap-top računar, u matičnoj školi i izdvojenim 

odelјenjima, pa i za stručnu službu i upravu škole. Ugledna učionica je moderno opremlјena, poseduje 

i dve pametne table za potrebe nastave, održavanje seminara i predavanja u školi. Sva odelјenja, kako 

u matičnoj školi tako i izdvojena, imaju internet konekciju. Svečana sala škole se koristi za održavanje 

predavanja, sednica, susrete sa gostima škole, priredbe, proslave,... Školska sportska sala je izgrađena 

u periodu od 2016. do 2019. godine, očekuje se opremanje iz projekta MPNiTR, kao i puštanje u rad, 

kako za potrebe škole tako i sportskih organizacija na teritoriji opštine Ražanj. Zaposleni u školi 

redovno prate novine u obrazovno- vaspitnom procesu, edukuju se i primenjuju naučeno u 

savremenoj nastavi. 

 

Škola raspolaže viškom prostora koji se može upotrebiti u svrhu otvaranja nove srednje škole ili 

škole višeg ili visokog obrazovanja. 

 

Osnovna škola " Vuk Karadžić " u Vitoševcu postoji 156 godina i škola je sa dugom tradicijom. Svoj rad je 

započela 1864. godine. 
 

U poslednjih pet godina broj učenika se smanjio za oko 100. Nastava se organizuje u matičnoj školi u 

Vitoševcu i 7 izdvojenih odelјenja: Novi Bračin (osmorazredno izdvojeno odelјenje) i 6 

četvororazrednih - Skorica, Smilovac, Pretrkovac, Pardik , Podgorac i Stari Bračin. 

 

Škola raspolaže sa 8 školskih zgrada ( zgrade za izvođenje nastave), koje zadovolјavaju kriterijume za 

obrazovno-vaspitni rad. Opremlјenost škole je na visokom nivou, kako u matičnoj školi, tako i u 

ostalim izdvojenim odelјenjima. Sve učionice u matičnoj školi i u izdvojenom odelјenju u Novom 
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Bračinu su opremlјene novim stolicama, ormarićima za učenike, belim tablama, kompjuterom i 

televizorom, koji se koriste u nastavi. U ovim zgradama postoje kabineti za informatiku sa 

po 15 radnih mesta. Takođe, postoje 2 pametne table, koje se koriste u nastavi, za potrebe 

održavanja seminara, prezentacija,... 
 

U matičnoj školi i u izdvojenom odelјenju u Novom Bračinu radi školska kuhinja. U 

matičnoj školi i u izdvojenom odelјenju u Novom Bračinu postoje svečane sale, koje se 

koriste kao trpezarije i za održavanje sednica, seminara, predavanja, priredbi, proslava i 

sličnih aktivnosti. 
 

Sve učionice u četvororazrednim izdvojenim odelјenjima imaju bele table, projektore, lap-

top računare, štampače, ormariće za učenike... Sve učionice u matičnoj školi i u svim 

izdvojenim odelјenjima imaju internet konekciju. Škola nema fiskulturnu salu. 
 

U matičnoj školi i u izdvojenom odelјenju u Novom Bračinu postoje „specijalizovane 

učionice“ u kojima se izvodi nastava fizičkog i zdravstvenog vaspitanja u zimskom 

periodu. 
 

U školskim zgradama u matičnoj školi, u izdvojenom odelјenju u Novom Bračinu, u 

izdvojenom odelјenju u Smilovcu i u izdvojenom odelјenju u Skorici rade predškolske 

grupe PU „Leptirići“ Ražanj. 
 

 Stanovništvo 

Demografska kretanja opštine Ražanj karakteriše konstantna, relativno intenzivna 

migracija i pogoršanje vitalnih karakteristika stanovništva. U pogledu rasprostranjenosti i 

broja stanovnika pripada grupi manjih opština u Srbiji. Na površini od 289 km2 živi 9.150 

stanovnika (po popisu iz 2011. godine) ili 32 stanovnika na 1 km2. Po gustini naselјenosti 

Opština znatno zaostaje u odnosu na regionalni i republički prosek. Strukturu stanovništva 

prema starosti čini: 
 

GODINE BROJ 
STANOVNIKA 

% UČEŠĆE 

do 19 godina - 1.524 17% 

od 20 do 39 godina 1.765 19% 

od 40 do 59 godina 2.415 26% 

od 60 do 79 godina 2.793 31% 

preko 80 godina 653 7% 

UKUPNO 9.150 100% 

 

Prosečna starost u opštini Ražanj je 49 godina, a stopa prirodnog priraštaja 19 promila. 
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Nacionalnu strukturu stanovništva opštine Ražanj čine: 

 

NACIONALNOST BROJ 

Srbi 11.046 

Crnogorci 4 

Albanci 6 

Bugari 7 

Makedonci 8 

Muslimani 1 

Romi 182 

Rusi 1 

Slovenci 4 

Hrvati 3 

Ostali 5 

neizjašnjeni 40 

Regionalna pripadnost 4 

Nepoznato 58 

UKUPNO 11.369 

 

 Istorija 

Pretpostavlja se da je naselje postojalo još u praistorijskom dobu, jer su pronađeni razni predmeti 

prilikom gradnji kuća i kopanja bunara, mada arheološka istraživanja na ovoj teritoriji nikada nisu 

izvršena. Različiti iskopani predmeti sa ovog područja čuvaju se u muzejima u Beogradu i Nišu. U doba 

Rimljana naselje se zvalo Arsena, što u prevodu znači “magacin za smeštaj ratne opreme”, a u XVI 

veku pronađeni su i ostaci Rimskog puta – Via Militaris, koji postoji i danas. 

 

Smatra se da naziv Ražanj potiče iz turskog doba, kada su se stanovnici od najezde Turaka branili 

zašiljenim koljem, ili da je mesto dobilo ime po najvišoj tački planine Bukovik – Ražanj. Na putu koji 

vodi ka Kruševcu, na desnoj obali Južne Morave, nalazi se manastir Sveti Roman, koji datira iz IX veka, 

što znači da je sagrađen pre Nemanjićkog doba. Ranije je postojao srez ražanjski, kojem je pripadala 

celokupna teritorija sadašnje opštine Ćićevac kao i dva sela opštine Aleksinac (Deligrad i Jasenje). 

Ražanj je jedna od najnerazvijenijih opština u Srbiji. Pripada Nišavskom okrugu i graniči se sa 

opštinama Aleksinac, Soko Banja, Bolјevac, Paraćin, Ćićevac i Kruševac. 
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 Religija 

Pravoslavna veroispovest. 

U samom centru Ražnja, nalazi se crkva Sv,prorok Ilija, koja je inače mesto okupljanja 

opštinske slave. Prema podacima, Ražanj je jedina opština u Srbiji gde crkva i lokalna 

samouprava slave zajedničku slavu. 

Na teritoriji opštine Ražanj, postoje nekoliko crkvenih opština koje pripradju dvema eparhijama: 

 

Eparhija kruševačka 

Crkvena opština ražanjska 

Crkvena opština lučinsko-

braljinska 

Crkvena opština bračinsko-

pretrkovačka 

Crkvena opština skorička 

Crkvenaopština vitoševačko 

podgoračka 

Manastir Sv. Petra i Pavla u 

Grabovu 

Eparhija niška 

manastir Sv.Roman u Praskovču 

 

 Ekonomska situacija 
 

Opština Ražanj je 2018. godine bila manje pogodna u pogledu kvaliteta života, što 

pokazuje i činjenica da je u okviru Indeksa društvenog razvoja svrstana među manje 

razvijene opštine u nekoliko oblasti. 2018. godine prosečna starost u Ražnju bila je 49,6 

godina. U periodu od 2011. do 2018. godine ukupan indeks zavisnosti stanovništva 

porastao je sa 70,65% na 73,12%, a indeks zavisnosti starijih lica sa 49,28% na 55,56%. 
 

Ekonomska aktivnost je važno sredstvo za postizanje višeg životnog standarda. U Ražnju 

je 2018. godine prosečna neto zarada iznosila 36.110 dinara, što je bilo ispod proseka 

Republike Srbije od 49.650 dinara. U pogledu zaposlenosti, 24,83% osoba starosti od 15 

do 64 godine u Ražnju imalo je formalno zaposlenje, što je bilo ispod proseka 

zaposlenosti od 46,59% na nivou Republike Srbije. U periodu 2011-2018. Stopa 

nezaposlenosti u Ražnju smanjena je sa 43,48% na 32,37%. 
 

Kada su u pitanju drugi pokazatelji kvaliteta života, opština Ražanj je 2018. bila jedna od 

manje pogodnih opština u Srbiji. Stopa osuđenih punoletnih prestupnika smanjila se u 

periodu od 2011. do 2018. godine sa 0,33% na 0,26%, dok se stopa maloletnih 

prestupnika povećala sa 0% na 0,28%. Kada je u pitanju nasilje u porodici, udeo dece 
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žrtve nasilja u porodici u Ražnju u 2018. godini iznosio je 0,28%, a udeo žena žrtava 

nasilja u porodici 0,87%. Društveno učešće mereno odzivom građana na izbore iznosilo je 

62,2% tokom prethodnih izbora, što je iznad proseka Republike Srbije od 56,22%. 

 

Starosno-radno-obrazovna struktura u opštini Ražanj je sledeća: 
 

OBRAZOVANJE BROJ 

Bez obrazovanja 414 

Nepotpuno osnovno 
obrazovanje 

 

2.649 

Osnovno obrazovanje 2.260 

Srednje obrazovanje 2.368 

Više obrazovanje 207 

Visoko obrazovanje 175 

UKUPNO 8.076 

 

 
Stanovništvo prema ekonomskim aktivnostima; aktivno stanovništvo - zaposleni 3377. Registrovano 

zaposlenje po opštinama na osnovu statistike. Ukupan broj zaposlenih 1.586, muškaraca 1.056 i žena 

530. 

 

Dobro obrazovanje važan je preduslov za pronalaženje posla. U Ražnju su 2018. godine i deca iz 

drugih opština pohađala pripremni predškolski program (129,3% dece odgovarajućeg uzrasta), a 94% 

dece bilo je uključeno u osnovno obrazovanje. Stopa osipanja u osnovnom obrazovanju u Ražnju 

smanjila se u periodu od 2011. do 2018. godine sa 0,4% na 0%. 

 

U pogledu zdravlja i zdravstvene zaštite, opština Ražanj je 2018. bila jedna od manje pogodnih 

opština u Srbiji. Očekivani životni vek pri rođenju u Ražnju 2018. godine bio je 75,39 godina. Broj 

lekara na 1.000 stanovnika povećan je sa 1,4 u 2011. na 1,5 u 2018. godini. 

 

Briga za socijalno ugrožene i starije osobe jedan je od važnih aspekata društvenog razvoja. Učešće 

korisnika novčane socijalne pomoći u ukupnom broju stanovnika u 2018. godini iznosilo je 3,2%, što je 

bilo manje od 3,5%, što je bio udeo korisnika novčane socijalne pomoći na nivou Republike Srbije. 

Prosečna penzija u Ražnju bila je 15.559 dinara. Izdaci za socijalno osiguranje i socijalnu zaštitu po 

glavi stanovnika porasli su u periodu 2011-2018. godine sa 412 dinara na 1.240 dinara. 
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 Bobov Dol 

 Osnovne informacije 

Opština Bobov Dol ima povoljan geografski položaj, smeštena u jugozapadnoj Bugarskoj u ravni i 

poluplaninskoj teritoriji okruga Ćustendil. 
 

Njena površina je 206,2 m2, i predstavlja 0,2% teritorije države i 11% teritorije okruga. 
 

Smeštena je u istočnom delu Konjavske planine sa platoom Razmetanica na jugu, okruženo visinama sa 

svake strane. 

 

Ima zajedničke granice sa sledećim opštinama: Radomir, Dupnica, Boboševo, Nevestino i Ćustendil. 
 

Opštinu Bobov Dol karakteriše različit reljef planinskog sliva. Teritorija se nalazi u opsegu Kraišteto, koji se 

razlikuje mozaikom slivova, proširenjima dolina i udolinama i srednje niskim planinama i visinama. 

 

Opština Bobov Dol pokriva veliki deo zapadnog dela Razmetaniškog pola, sliv u Dupnici, okolne niske i 

srednje visoke planinske visine. To su ponajviše krajnja istočna ogranka planine Koniavska. Tamošnji reljef 

je najizraženiji u severnim delovima, gde se nalaze brda Kološ i Gologlavskite. Najstrmije padine od 20-25 

cm nalaze se duž južnih padina planine Koniavska. 

 

Greben Konjavske planine ima oblik luka i deli polje Radomira od polja Ćustendila i Bobovog Dola. 

Dno sliva je uglavnom ravno. Prosek nadmorske visine opštine je 694 m. 

Prema podeli klimatskih područja države, teritorija opštine Bobov Dol se nalazi u prelaznom području. 
 

Klima je prolazna kontinentalna sa uticajem Mediterana duž doline reke Strume i u oblastima sa višim 

nadmorskim nivoom - planinskom. Prosečna godišnja temperatura je 10,2°C, a relativna vlažnost 

vazduha-72%. Prosečna godišnja količina padavina je 676 l/m2. Proleće započinje u prvoj polovini marta 

slučajevima iznenadnog zagrevanja i osetljivog povećanja padavina u aprilu. Leto je toplo i suvo sa 

prosečnim maksimalnim temperaturama 35-36°C oko kraja jula i početkom avgusta. U nekim slučajevima 

apsolutne maksimalne temperature dostižu čak 38-39°C. U prvoj polovini jeseni vreme je tiho, umereno 

toplo i suvo, ali nakon toga naglo postaje hladno i padavine se povećavaju. Zima je umereno hladna sa oko 

5-6 dana snežnih padavina u proseku za svaki mesec. Posmatranja o količinama padavina pokazuju da 

uglavnom pada kiša u aprilu - junu, a manje u oktobru i decembru. 

 

Administrativno, ekonomsko i kulturno središte opštine je grad Bobov Dol. 
 

Opštinu čine područja sa 18 naselja, sa gradom Bobovim Dolom kao administrativnim centrom. Naselja su 
 

Bobov Dol 

Babinska reka 

Golema Fuča 

Golemo selo 

Dolistovo 
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Lokvata 

Malo Selo 

Mlamolovo 

Paničarevo 

Babin 

Blato 

Golem Varbovnik 

Gorna Koznica 

Korkina 

Mala Fuča 

Mali Varbovnik 

Novoseljane 

Šatrovo 

 
 

Njena teritorija se nalazi između dva lokalna razvojna centra - Ćustendila i Dupnice. 
 

Preko teritorije opštine prolaze važni putevi. Bobov Dol je udaljen 20 km od Dupnice i 37 km od 

Ćustendila. Udaljenost između Bobovog dola i Radomira je 27 km, između Bobovog dola i Pernika: 42 km, 

a između Bobovog dola i Sofije: 65 km. 

Preko opštine delimično prolaze 4 puta republičke putne mreže Bugarske ukupne dužine 44,8 km. 

Iz grada Bobov dol postoji zaobilazni put železničke pruge Sofija-Kulata i direktna veza sa autoputem 

Struma. 

Obrazovanje u Bobov dolu ima dugogodišnju istoriju i tradiciju. Tokom poslednjih godina obrazovanje je 

ojačalo svoju poziciju kao jedan od prioriteta opštine Bobov Dol. 

Struktura obrazovnog sistema 

Obdaništa 

 Centar dnevne nege „Minior” (Bobov Dol) 

 Ujedinjeno obdanište „Družba”, uklj. ispostave 

 Jaslice pri Ujedinjenom obdaništu „Družba” 

Sva obdaništa su opštinska i nalaze se u posebno izgrađenim zgradama za negu i vaspitanje dece 

predškolskog uzrasta. Imaju dovoljno zgrada koje ispunjavaju zahteve za celokupnim, kvalitativnim i 

pedagoškim procesom pune vrednosti. 

Škole 
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 Državne škole: 

o Srednja škola „Dr Petar Beron” (pri kazneno-popravnoj ustanovi) 

o Stručna gimnazija grada Bobov Dol 

 Opštinske škole: 

o Osnovna škola „Nikola Vapcarov” Grad Bobov Dol 

o Srednja škola „Hristo Botev” Grad Bobov Dol 

 Jedinice za opsluživanje 

o Centar za socijalnu rehabilitaciju i integraciju 
 

Centar za socijalnu rehabilitaciju i integraciju predstavlja celinu socijalnih usluga koje se odnose na 

sprovođenje rehabilitacije, socijalno-pravne konsultacije, obrazovno i stručno usavršavanje i orijentaciju, 

pripremu i sprovođenje pojedinačnih programa za socijalno uključivanje. U centru za socijalnu 

rehabilitaciju i integraciju pružaju se kratkoročne i dugoročne socijalne usluge. Sa decom rade socijalni 

radnik, psiholog i kineziterapeut. 

 Socijalna rehabilitacija 

 Psihološka rehabilitacija 

 Kineziterapijska rehabilitacija 
 

Na teritoriji opštine Bobov Dol registrovano je nekoliko lekarskih i stomatoloških ordinacija: 
 

- primarne medicinske zaštite 

- primarne stomatološke nege 

- specijalizovane medicinske nege 

- Medicinski centar 

- dom 

- podružnica centra za hitnu pomoć 

- dom 

- apoteke 
 

 Stanovništvo 
Do danas u opštini Bobov Dol živi 7.210 ljudi, a u gradu Bobov Dol živi 4.729 ljudi, a ostatak 2.481 živi u 

selima opštine. 

 

Što se tiče trendova u dinamici stanovništva u opštini u poslednjih 10 godina, isti je opao sa 2.459 

građana u periodu 2010-2020. 

 

Raspodela stanovništva u opštini po polu je gotovo ujednačena, jer muškaraca ima 2.444, a žena 2.221. 
 

Što se tiče rođenja u opštini Bobov Dol, ona su takođe opadala tokom godina, u periodu 2010-2020. 2020. 

godine u opštini je rođeno 47 beba. Većina dece rođena je 2015. godine. Najviše ljudi je umrlo 2020. 

godine. Stopa prirodnog priraštaja u opštini je tokom svih godina negativna. 

 

Etnička pripadnost građana van opštine predstavlja zajednicu ljudi, sličnih poreklom, životnim stilom, 

kulturom i jezikom. Najveća etnička grupa u opštini Bobov Dol je bugarska etnička grupa, zatim romska i 

turska. 

 

U opštini Bobov dol sa najvećim relativnim udelom imaju ljudi sa završenim srednjim obrazovanjem - 

46,29% stanovništva, a slede ljudi sa osnovnim obrazovanjem - 34,03%. 
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Ove grupe vode, kao i u gradu Bobov Dol, ali i u selima. U gradu Bobov Dol i selima broj stanovništva sa 

osnovnim obrazovanjem je gotovo isti, a najveća razlika je u broju stanovništva sa srednjim obrazovanjem 

u gradu i selima. Relativni udeo ljudi sa visokim obrazovanjem je srazmerno mali, i to 6,24% ukupnog 

stanovništva opštine, jer je u selima taj procenat jednak 4,68%. 

 

 Istorija 
Region opštine Bobov Dol je naseljen, još iz daleke antike od strane Tračana. U opštini postoji veliki broj 

spomenika, datiranih od XII-VI. veka stare ere. Smatra se da su oni jedini u zapadnoj Bugarskoj. Opština 

Bobov dol je okružena sa svih strana visinama - planina Kološ / 1315 m / od planine Koniavska na 

severozapadu, a na severu sledi greben Kasilaških dabica, planina Venec, brdo Čukovski sa crkvom 

Razvalena, na istoku: Musibeiski korii, Goleminskite ornici / Ravensko brdo sa planinom Gola glava, 

brdima Mlomolovski i Golemoselski, planinama Golem i Malak, planinom Golak i visovima Sveta 

Bogorodica. 

 

Razmetanica je istorijsko-geografsko područje u dolini istoimene reke na teritoriji seoskog sistema Bobov 

Dol. 

 

U II veku stare ere ovde su bili smešteni Rimljani, koji su ostavili značajan broj spomenika i puteva. U 

obližnjem selu Babinska reka nalaze se tračke stenske niše, jedinstvene za zapadni deo Bugarske. Na 

planini Kolosh pronađeni su ostaci utvrđenja iz XII. veka / period vizantijske dominacije između Prve i 

Druge bugarske države. 

 

U Golemom selu nalaze se humke iz tračkog doba, kao i granitna kolona, koju je upisalo nekoliko 

sveštenika. Na zemlji Golema Fuča nalaze se srebrni novčići još iz doba kralja Aleksandra Makedonskog. 

 

U selu Paničarevo nalazi se blago sa kovanicama iz doba rimske ere, koje su skovali vladari Avgust, 

Mauricije, Spazijan, Antonije. 

 

U mestu Vram nađeni su novčići od bakra od V - VI veka careva Anastazija i Justinijana I. 
 

Tokom Prve i Druge bugarske države, Razmetanica je bila svedok cveta bugarske države, herojske borbe za 

jačanje i čuva uspomenu na braću bugarskih kraljeva Samuila i Arona. 

 

Teško je definisati kada je nastalo selo Bobov Dol, ali prema oskudnim osmanskim dokumentima ono je 

organizovano od kraja XV. veka i početkom XVI. veka. Po prvi put se ime Bobov dol pominje 1576. godine 

u osmanskim poreskim dokumentima. Pojavljuje se nakon deportacije sela Grebikal, Selnik i Kovačevci. 

 

Osnovno sredstvo za život je poljoprivreda i stočarstvo. Do oslobođenja Bugarske od vizantijske 

dominacije u Bobovom Dolu trajno je smešteno 42 porodica. 

 

Jedan od najznačajnijih događaja za budućnost regiona je poseta francuskog geologa Ami Bue 30-ih 

godina XIX. veka. Istražuje polja uglja. Industrijska prerada ovih polja započinje nakon oslobođenja. 

 

Krajem XIX veka, građani Bobov Dola već kopaju ugalj i prodaju ga državi. Regija počinje da se razvija. 

1981. godine polje uglja postaje državni rudnik „Bobov Dol“ 

 

Nakon 1944. godine započinje snažan uzlet ekonomije. Od 1954. godine na lokaciji Bankovica započinje 

izgradnja stambenog naselja „Minior“. Dana 27.10.1967. Selo Bobov dol proglašeno je gradom. U periodu 

1973-1975. godine, deset kilometara od grada, u blizini sela Golemo selo, izgrađena je termoelektrana 
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Bobov Dol po odluci tadašnjeg Saveta za ekonomsku uzajamnu pomoć. 70-ih i 80-ih godina XX veka grad 

prolazi kroz ekonomski i demografski preporod - u njega dolaze ljudi iz svih delova države, čak i iz 

inostranstva (višestruke su grupe radnika iz Nikaragve). 

 

Posle 1989. godine, kao rezultat ekonomskog pada, veliki deo stanovništva emigrirao je u druge gradove 

u državi i inostranstvu. 

 

 Religija 

Istočni pravoslavni hrišćani. Gradska crkva „Sveti Nikola“ nalazi se u ulici Aleksandra Stambolijskog 

(rezidencijalna oblast Hristo Botev). U gradu se nalazi i zajednička crkva, deo Unije evangeličkih katedrala, 

kao i adventistička crkva. 
 

HRAM NASELjE 

Crkva „Sveti Nikola“ Bobov Dol 

Crkva „Sv. 40 mučenika“ Babino 

Crkva „Uspenje 
Bogorodičino“ 

 
Golema Fuča 

Crkva „Sveti Nikola“ Korkina 

Crkva „Sveti Dimitar“ Mali Varbovnik 

Crkva „Sveti Teodor Tiron“ Novoseljane 

Crkva „Sveta Trojica“ Golemo Selo 

Crkva „Sveti Nikola 
Marilijski“ 

 

Mala Fuča 

Crkva „Uspenje 
Bogorodičino“ 

 

Mlamolovo 

Crkva „Sveta Trojica“ Veliki Varbovnik 

Crkva „Sveti Dimitar“ Gornja Koznica 

Crkva „Sveti Georgije 
Pobednik“ 

Dolistovo 

Crkva „Sveta Trojica“ Šartovo 
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 Ekonomska situacija 

Privredu opštine Bobov Dol karakteriše nejednak razvoj sa stanovišta ekonomskih aktivnosti i grana. 

Ekonomske aktivnosti: 

- poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 

- Rudarska industrija 

- Prerađivačka industrija 

- konstrukcija 

- trgovina, popravak automobila i motocikala 

- transport, skladište i pošta 

- hotelijerstvo i ugostiteljstvo 

- humanitarna zdravstvena zaštita i socijalni rad 
 

Odlučujuće za strukturu opštine i regiona su delatnosti proizvodnje nosilaca energije i proizvodnje 

električne energije. Prerađivačka industrija se stabilno razvija. 

 

Na teritoriji opštine Bobov Dol registrovanih nezaposlenih do 31.12.2020. godine je 225. Nivo 

registrovane nezaposlenosti u decembru iznosi 6,27%. 

Struktura registrovanih nezaposlenih lica sa profesionalnom osobinom u decembru je sledeća: 

 

ZANIMANJE BROJ LJUDI 

Radnici 54 

Specijalisti 67 

Bez specijalnosti i zanimanja 104 

 
 

Struktura registrovanih nezaposlenih lica koja se obrazuju u decembru je sledeća: 
 

OBRAZOVANJE BROJ LJUDI 

Visoko obrazovanje 16 

Srednje obrazovanje 139 

Srednje specijalno i stručno 
obrazovanje 

 

105 

Osnovno obrazovanje 29 

UKUPNO 289 
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Struktura registrovanih nezaposlenih iz rizičnih grupa na tržištu rada do kraja decembra 2020. godine 

bila je: 

 

Grupa BROJ LJUDI 

Žene 144 

Osobe smanjene radne sposobnosti 22 

Mladi 31 

Stariji od 50 godina 36 

UKUPNO 233 

 
 

U 2020. godini na teritoriji opštine Bobov dol na primarnom tržištu rada zabeleženo je 112 radnih mesta. 

Tokom godine 197 nezaposlenih započelo je posao, od kojih je 67 počelo da radi uz pomoć agencije za 

zapošljavanje. Na primarnom tržištu rada započelo je rad 40 ljudi, a pod operativnim programom 

„Razvoj ljudskih resursa“ - 18 ljudi. U programe Nacionalnog plana za delatnost i zapošljavanje - 8 

ljudi - od njih su u regionalni program uključene 4 osobe. 
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3. KULTURNO-ISTORIJSKI SADRŽAJI 
 Ražanj 

 Ustanove kulture i aktivnosti 

U samoj opštini Ražanj postoji ustanova Dom kulture ali postoje i objekti i prostorije kulture u okolini, 

odnosno u manjim mestima (seoskim sredinama) koja teritorijalno pripadaju opštini Ražanj. Pomenuti 

objekti su uglavnom vezani za Mesne zajednice, ili pripadaju osnovnim školama i koriste se po potrebi 

i za kulturna dešavanja u tim mestima i formalno čine deo opštine Ražanj. Prema uvidu na terenu 

odnosno obilasku pomenutih Mesnih zajednica stanje je sledeće: 

 

MESTO STANJE OBJEKTA 

Braljina postoje prostorije, stanje solidno 

Varoš u solidnom stanju 

Vitoševac u funkciji 

Grabovo u sklopu zgrade škole postoje prostorije 

Lipovac u sklopu zgrade škole postoje prostorije 

Mađere po potrebi se koriste prostorije MZ-a 

Maletina po potrebi se koriste prostorije MZ-a 

Maćija nije upotrebljivo 

Novi Bračin samo letnja pozornica 

Pardik nije za upotrebu, zgrada je nova 

Podgorac ima, stanje solidno 

Poslon delimično srušen, mali deo se koristi 

Praskovče u solidnom stanju 

Pretrkovac nema 

Rujište postoje neke prostorije u sklopu škole 

Skorica u funkciji 

Smilovac u funkciji 

Stari Bračin u funkciji 

Cerovo nije upotrebljiv 

Crni Kao u funkciji 

Čubura u funkciji 
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Šetka u funkciji je nova zgrada 

 
 

U centru Ražnja u crkvenom drvorištu je smeštana bina za održavanje letnjih kulturnih manifestacija i koja 

može da primi oko 500 ljudi. 
 

Aktivnosti iz oblasti kulture u opštini Ražanj obavlјaju ustanove koje je osnovala Skupština opštine Ražanj 

i udruženja građana čija je osnovna delatnost kultura. Ustanove kulture čiji je osnivač lokalna samouprava 

su Dom kulture i Opštinska narodna biblioteka. 

 

Organizacije iz oblasti kulture finansiraju se iz sredstava budžeta opštine. Opština finansira rashode za 

zaposlene, materijalne troškove i programske aktivnosti. 

 

Krajem 2007. godine Skupština opštine Ražanj donosi odluku o pripajanju Opštinske narodne biblioteke 

Domu kulture Ražanj, koja sada radi kao Organizaciona jedinica „Biblioteka“ i smeštena je u Domu 

kulture. Nadzor nad njenim radom vrši Matična biblioteka „Stevan Sremac“ iz Niša. 

 

Programske zadatke Dom Kulture realizuje kroz svoje redovne aktivnosti i to: 
 

• Bibliotečka delatnost, 

• Muzičko scenska delatnost i umetničko stvaralaštvo, 

• Smotre, takmičenja, kolonije, izložbe, 

• Amaterske i obrazovne aktivnosti, 

• Promocije, prezentacije i ostale aktivnosti. 
 

Dom kulture Ražanj svoje programske zadatke ostvaruje u saradnji sa opštinom i mesnim zajednicama, 

školama, ustanovama i udruženjima iz oblasti kulture. 

 

U cilјu očuvanja našeg kulturnog nasleđa i običaja tokom leta se održavaju manifestacije: 
 

 Sabor frulaša i narodnog stvaralaštva „Dani Save Jeremića“, 

 Festival muzičko-folklornog stvaralaštva „Ja pogledah preko kola“ i 

 koncert u Ražnju u okviru Međunarodnog studentskog festivala folklora u Nišu u organizaciji 

Doma kulture Ražanj, KUD-a „Sava Jeremić“ i opštine Ražanj. 

 

Danas je najpoznatija manifestacija pod nazivom „Dani Save Jeremića“ koja se već 20 godina početkom 

jula održava u Ražnju i okuplјa najbolјa Kulturno-umetnička društva, pevače i instrumentaliste narodne 

muzike. 

 

Od ostalih aktera u kulturi opštine Ražanj, beležimo i KUD „Sava Jeremić“ iz Ražnja uspešno radi pod tim 

imenom od 1998. godine i bavi se kulturno-umetničkim stvaralaštvom i očuvanjem srpske narodne 

tradicije i kulture. KUD nastupa na brojnim festivalima i takmičenjima širom zemlјe i u inostranstvu, 

okuplјa oko 100 članova i svoj rad organizuje kroz rad folklorne i muzičke sekcije i škole frule. 
 

Od 2012. godine u opštini Ražanj rade još dva Kulturno-umetnička društva. 
 

 KUD „Vitoševac“ iz Vitoševca i 

 KUD „Vidovdanski vez“ iz Smilovca 
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koji takođe okuplјaju brojne članove i bave se očuvanjem kulturne baštine. 
 

Fondacija „Sava Jeremić“ takođe vredno radi na očuvanju imena i dela velikog srpskog frulaša iz našeg 

kraja i učestvuje u organizaciji pomenutog Sabora frulaša. 

 

Što se tiče dalјeg razvoja Kulturno-umetničkih društava opštine Ražanj prioritet će biti pre svega očuvanje 

članstva i društva kao celine gde mladi lјudi mogu da putuju, druže se, a time i očuvaju naše izvorno 

narodno stvaralaštvo. 

 

Održani kulturni događaji tokom prethodnih pet godina bili su : 

2015. godina 

- Mesec knjige – besplatan upis đaka prvaka i organizovana poseta biblioteci 
 

- Predstava „Pokindirena tikva“ u izvođenju Aleksinačkog pozorišta 
 

- Opštinska smotra recitatora 
 

- Muzički koncert Gimnazije iz Aleksinca 
 

- Izložba knjiga o Milutinu Milankoviću 
 

- Prodajna izložba knjiga izdavačke kuće „Laguna“. 
 

- Novogodišnji koncert Muzičke škole Aleksinac-Ražanj 
 

- Sabor frulaša i likovna kolonija 
 

-Festival muzičko-folklornog stvaralaštva 

2016. godina 

- Mesec knjige – besplatan upis đaka prvaka i organizovana poseta biblioteci 
 

- Predstava „Kapetan Džon Piplfoks“ – Aleksinačko pozorište 
 

- „Dečje igrarije“ Pozorište „Zvonce iz Niša“ 
 

- Opštinska smotra recitatora 
 

- Prodajna izložba knjiga izdavačke kuće „Laguna“. 
 

- svečanosti, priredbe i predstave u organizaciji Osnovne škole i vrtića iz Ražnja 
 

- Sabor frulaša i likovna kolonija 
 

- Festival muzičko-folklornog stvaralaštva 

2017. godina 

- Predstava „Čudne ljubavi“ po tekstu Maje Pelević u režiji Biljane Nikolić, a u izvođenju 

Aleksinačkog pozorišta 
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- Predstava „Sam u kući“ agencije „Art tema“ iz Beograda – Jelene Stajkovac 
 

- Predstava „Šarenko“ Kragujevačkog pozorišta 
 

- Opštinska smotra recitatora 
 

-Novogodišnje priredbe škole i vrtića 
 

- Sabor frulaša i likovna kolonija 
 

-Festival muzičko-folklornog stvaralaštva  

2018. godina 

- Predstava „Štrumfovi i majka priroda“ agencije „Art tema“ iz Beograda – Jelene Stajkovac, 
 

- Predstava „Cirkus Kolorado“ iz Niša. 
 

- Opštinska smotra recitatora 
 

- Sabor frulaša i likovna kolonija 
 

-Festival muzičko-folklornog stvaralaštva 
 

- U okviru Međunarodnog studentskog festivala u Nišu, uz našu organizaciju, održan je i jedan 

koncert u Ražnju, gde su nastupali gosti iz Bugarske, Meksika i domaćini KUD „Sava Jeremić“ 

 

2019. godina 
 

- Predstava „Čarobna dolina“ agencije „Art tema“ iz Beograda – Jelene Stajkovac, 
 

- Predstava „Cirkus Kolorado“ iz Niša 
 

- Dečja predstava “Zaljubljeni vitez“ Agencije MS iz Niša. 
 

- Opštinska smotra recitatora 
 

- Sabor frulaša, likovna kolonija i takmičenje „Čarolije iz Crepulje“ 
 

- Festival muzičko-folklornog stvaralaštva  

 
2020.godina: 

Usled vanrednih sanitarnih okolnosti uzrokovanje pandemijom Kovid-19 i merama proglašene od strane 

zdravstvenih vlasti, nije bilo događaja održanih u toj godini. 

 

 Spomenici kulture 
 

Nepokretno kulturno dobro od izuzetnog značaja - Manastir Sveti Roman se nalazi uz desnu obalu Južne 

Morave, u blizini sela Praskovče. Ovaj verski objekat datira s početka 9. veka i pripada manastirima sagrađenim 

pre Nemanjića. U manastiru počivaju mošti Romana Sinaita, koji je proglašen za sveca o čijem se životu samo 

nagađa. Iako tri puta renoviran, vernici ovaj manastir nazivaju "osmim svetskim čudom". Osim poznatih 
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isceliteljskih moći na ovoj lokaciji, vernici govore i o velikoj milosti svetog Romana, koji ispunjava svaku 

dobronamernu i iskrenu molitvu. Zato je manastir Sveti Roman već poznato odredište verskog turizma. 

 

Nepokretno kulturno dobro - Spomenici kulture: 
 

- Dom Vlade Republike Srbije proglasio je Spomen kuću Save Jeremića u Poslonu (podignuta 1930.) 

spomenikom kulture 2002. godine, uvidevši značaj i doprinos koji je Sava Jeremić svojom 

muzikom dao Srbima, trajno čuvajući tradiciju i duh topla srpska duša za generacije koje dolaze. 

Inače, Sava Jeremić (1904-1989) bio je poznati srpski flautista i solista Radio Beograda. Ostavio je 

za sobom nasleđe u vidu trajno snimljenih snimaka narodnih igara i igara. Najveći uspeh postigao 

je na Međunarodnom festivalu folklora u Langolenu 1953. godine, osvojivši prvo mesto u kolu 

„Paraćinke“. 

- Crkva Svetog proroka Ilije u Ražnju, sa pokretnim stvarima koje su od posebnog kulturno - 

istorijskog značaja, nalazi se u opštini Ražanj, u Ražnju, Partizanska ulica bb, u privatnom 

vlasništvu, na katastarskoj parceli broj 202, KO Ražanj . Crkva Svetog proroka Ilije u Ražnju 

sagrađena je 1841. godine, a obnovljena 1930-32. godine. To je jednobrodna građevina sa 

trikonhalnom apsidom, zasvođena polukružnim svodom. Unutrašnjost mu je podeljena sa tri para 

pilastra na oltarski deo, horski prostor i naos, čiji je zapadni deo pokriven drvenom galerijom. 

Fasade oživljavaju dva lučna portala, uokvirena kamenim okvirima sa lozom i krstom u sredini 

napravljenim u plitkom reljefu, i sedam blago profilisanih lučno završenih prozorskih otvora. 

Unutrašnje zidove je 1940. godine oslikao Dragoljub Stojković iz Aleksinca. Ikonostas, jednostavne 

drvene konstrukcije, podignut je 1930. godine, a ikone rađene tehnikom tempere na drvetu 

datiraju iz sredine XIX veka. Spomenik kulture, pre svega svojim arhitektonskim oblicima, 

predstavlja karakterističan primer sakralne arhitekture u Srbiji iz Miloševog doba, koji se retko 

nalazi u ovoj pograničnoj zoni. 

- Kuća "Moravka" sagrađena je u prvoj polovini XIX veka kao prizemna zgrada, manjih dimenzija. 

Sastoji se od tri prostorije i trema koji karakterišu plitki profilisani drveni stubovi, sa lučnim 

lukovima. Kuća ima približno kvadratnu asimetričnu osnovu sa uglovnim tremom. Napravljen je 

po sistemu bondruk, ožbukan muljevitim malterom i prekriven šindrom. Kao primer male varoške 

arhitekture prve polovine 19. veka, nastale pod direktnim uticajem narodne arhitekture, 

odražava urbanu strukturu i izgled srpskog grada od vremena njihovog formiranja nakon 

oslobođenja od Turaka. 

- Spomenici NOB -a na teritoriji opštine Ražanj. Na vrhu planine Bukovik nalazi se spomenik koji 

podseća na Bukovičku bitku, a posvećen je palim partizanskim borcima u julu 1944. U centralnom 

parku Ražanj podignut je spomenik palim borcima za slobodu 1941-1945. 1947. godine, a 

rekonstruisana 2010. U istom parku nalaze se i biste u znak sećanja na prve borce Ivana Vušovića i 

Mihajla Vujića-Radina. 

 

• 3.1.4 Nematerijalna baština 

U decembru 2019. godine stari zanat iz opštine Ražanj upisan je u Nacionalni registar nematerijalnog 

kulturnog nasleđa Republike Srbije (br. 47) pod imenom Ražanj Crepuljarstvo. Ovaj zanat postoji na 

teritoriji Opštine više od jednog veka. Crepuljarstvo je proizvodnja posuda za sečenje hleba, peciva i 

kuvanje hrane za koje se koristi lokalni resurs - glina i keramički pesak (atar sela Rujište, opština 

Ražanj). Tehnika izrade lonaca u Ražnju je potpuno primitivna - stari alati bez upotrebe lončarskog 

kola. Opštinom Ražanj, Turističkom organizacijom opštine Ražanj i Zemljoradničkom i društvenom 

zadrugom Ražanj bave se očuvanjem i promocijom nematerijalne baštine. 
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 Bobov Dol 

 Ustanove kulture i aktivnosti 

Na teritoriji opštine Bobov Dol postoji 12 domova kulture. Oni predstavljaju tradicionalna 

samoupravna bugarska kulturno-prosvetna udruženja u naseljima, koja izvršavaju zadatke iz državne i 

opštinske kulturne politike. 

 

Gotovo u svim društvenim centrima na teritoriji Bobov dola postoje i razvijaju se aktivnosti 

amaterskih formacija različitih raspona. Uglavnom su to folklorne grupe - plesni i muzički ansambli, 

grupe za folklor, pevačke grupe. Interesovanje dece i omladine najviše je usmereno na škole za 

narodno pevanje, časove muzike, tambure, narodne i moderne igre. 

 

Aktivni su sledeći društveni centri: 
 

„Prosveta-1903”, 
grad Bobov Dol 

„Caricina 2008”, 
grad Bobov Dol 

„Razmetanica-1919”, 
selo Golemo selo 

„Al. Dimitrov- 1899“, 
selo G. Koznica 

„Prosveta - 1902”, 
selo Šatrovo 

„Vasil levski-1932”, 
selo Novoseliane 

„Minior-2006”, 

grad Bobov Dol 

„Zora - 2001”, 

selo Mlamolovo 

„Probuda-1916”, 

selo Malo selo 

„Hristo Botev 1927”, 

selo Korkina 

„Novi dani-1934”, 

selo Dolistovo 

„P. Hilendarski-2017“, 

grad Bobov Dol 
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Centri narodnih zajednica zadovoljavaju potrebe građana, vezane za razvoj i obogaćivanje kulturnog 

života, društvenu i obrazovnu delatnost u naselju, gde obavljaju svoju delatnost. Oni štite kulturno- 

istorijsko nasleđe i tradicije regiona i nacionalni identitet. Proširuju ulogu i aktivnosti domova 

zajednica u malim naseljima kao odgovor na nove potrebe stanovništva. 

 Spomenici kulture 

U opštini Bobov Dol su kulturno-istorijski slojevi antike, Srednjeg Veka i renesanse, sa više otkrivenih i 

pohranjenih jedinstvenih arhitektonsko-istorijskih spomenika, ovde ima 83 spomenika kulture gde se 

većina njih nalazi u selima. 

 

1976. godine, kao spomenici kulture registrovani su sledeći hramovi: 
 

Crkva „Sv. 40 mučenika“, 
selo Babino 

Crkva „Uspenje Bogorodičino“, 
selo Golema Fuča 

Crkva „Sveti Nikola“, 
selo Korkina 

Crkva „Sveti Dimitar“, 
selo Mali Varbovnik 

Crkva „Sveti Teodor Tiron“, 
selo Novoseliane 

Crkva „Sveti Nikola”, 

Bobov Dol 

Crkva „Sveta Trojica“, 

selo Golemo selo 

Crkva „Sveti Nikola Marilijski“, 
selo Mala Fuča 

Crkva „Uspenje Bogorodičino“, 
selo Mlamolovo 

Crkva „Sveta Trojica“, 

selo Šatrovo 

 
 

Arheološki spomenik sa lokalnim značajem - srednjovekovna crkva, selo Gorna Koznica, stari ulaz u 

rudnik Bobov Dol, Drevno selo i nekropola u selu Golemo selo sa logalnim arheološkim značajem, 

Drevni grad na lokaciji Caričina u selu Golemo selo i drevna tvrđava na lokaciji Gradišteto u selu 

Mlamolovo 

 

• 3.2.4 Nematerijalna baština 

Nematerijalno kulturno nasleđe - običaji, svečanosti, rituali, verovanja praktikuje se u svim selima 

opštine. Predstavlja značajno interesovanje i privlači goste crkvenih praznika iz obližnjih sela i drugih 

naselja. 
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Crkve su objekti verovanja, rituala i verskih svečanosti. Takve se svečanosti tradicionalno 

održavaju određenog datuma ili za crkve koje proizilaze iz verovanja ili verskih pojava. 

Karakteristični za zemlju selo Novoseliane, selo Šatrovo i selo Korkina su drevni krstovi na 

lokacijama Sveta Trojica Spasovets i Sveti Petar. Mesta sa kamenim krstovima poštovani su od 

lokalnog stanovništva, koje se okuplja u njihovoj blizini i kuva „Kurban“. 
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4. TURIZAM 
 Ražanj 

Imajući u vidu geografski položaj Ražnja, izvesno je da turizam predstavlja jednu od bitnih formi koja 

može aktivirati i kulturne sadržaje u samoj opštini i njenoj okolini. 

 

Region Pomoravlja posebno krasi Sveta planina Mojsinje kao jedan reprezentativan i specifičan pejzaž 

sa puno prirodnih vredniosti i značaja za brdsko-planiniski turizam, tipičan za centralnu Srbiju. Treba 

istaći planinu Bukovik (893m), koja spada u gromadne planine u blizini autoputa, bogata bukovom i 

četinarskom šumom, obiluje pašnjacima i vidikovcima kao i izvorištima više rečica i skrivenih čistih 

voda i lekovitom florom. 

 

Takođe, kada je u pitanju brdsko-planinski turizam, treba pomenuti i Poslonske planine, koje 

obezbeđuju trećinu teritorije opštine Ražanj pod šumskim plantažama. Kako su staze markirane, ona 

se koristi u planinarskim aktivnostima, ali i u lovačkom turizmu zbog postojanja tri komercijalna 

lovišta u kojima su najzastupljeniji srna, zec, fazan i divlja svinja. Lov se na ovoj teritoriji organizuje 

više od jednog veka, a trenutno se za lovački turizam korsite privatne kuće, a u planu je izgradnja 

smeštaja u prirodi na bazi Glamping turizma. Trenutno je na tom potezu zgrada Lovačkog doma koje 

je mesto okupljanja kako lovaca, tako i izletnika. Ova lokacija se naziva Varnica, nalazi se na brdu 

iznad Ražnja i udaljena je 6 kilometara od centra grada. 

 

Treba istaći i da Južna Morava protiče kroz opštinu Ražanj u dužini od 20km, što je čini izazovnom za 

ljubitelje ribolova jer je bogata ribom (šaran, som...). 
 

Na desnoj obali Južne Morave se nalazi manastir Sveti Roman, obnavljan tri puta, a vernici ga 

nazivaju „osmo svetsko čudo“, upravo zbog poznatih lekovitih moći i kako kažu velikoj milosti Svetog 

Romana, pa je u tom smilsu ovaj manastir poznato odredište verskog turizma. Inače to je mesto gde 

je sahranjeno srce grofa Rajevskog, a sa druge strane Tolstoju bio nadahnuće da stvori lik grofa 

Vronskog iz poznatog romana Ana Karenjina. 

 

Kroz opštinu Ražanj prolazi najznačajnija drumska komunikacija na području Republike Srbije, 

međunarodni put visokog ranga E-75 (Budimpešta-Beograd-Niš-Skoplje), Koridor 10. Najbliži 

aerodrom je Konstantin veliki u Nišu i nalazi se na oko 50 km od Ražnja. Uključujući i auto put, ukupna 

dužina puteva je 116 km od čega lokalna samouprav raspolaže sa oko 100 km puteva sa savremenim 

kolovozom. 

 

Stanovnicima opštine Ražanj dostupan je i železnički saobraćaj. Železnički saobraćaj na području 

opštine Ražanj, predstavlja međunarodna magistralna pruga Beograd-Mladenovac-Niš-Preševo- 

državna granica, kao deo koridora 10. 
 

Veza između železničkog i drumskog transporta na području opštine Ražanj ostvaruje se preko 

železničke stanice u Braljini, koja je od samog centra u gradu udaljena oko 15 km. 
 

Nakon opšte procene i analize stanja na terenu (prirodni resursi, kulturno nasleđe, saobraćaj i 

komunikacija, smeštajni kapaciteti i karakteristike turističke ponude i tražnje), mogu se izdvojiti tri 

osnovne oblasti u kojima su definisani opšti i specifični ciljevi i projekti: 

 

 Razvoj turističke infrastrukture, 
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 Razvoj marketinga sa posebnim aspektom eko-turizma 

 Razvoj preduzetništva sa tradicionalnim zanatima i kuhinjom 

Na teritoriji opštiine Ražanj nalaze se sledeći ugostiteljski objekti: 

o Pored gradskog bazena „Osmača plus“, na raspolaganju su i bazeni "Stević", koji se nalaze u 

ruralnom okruženju prepunom zelenila sa odličnom pristupačnošću. Ovaj objekat u Starom 

Bračinu pored bazena, ima bar i restoran. Postoji mogućnost organizovanja kako 

individualnih tako i grupnih poseta sa kapacitetom do 50 gostiju. Tradicionalna jela i 

specijaliteti kuće uključujući i „Miloševu sablju“ (poslastica od mesa i povrća), čine ga 

posebnim u nezaboravnom prirodnom okruženju. 

o Tursitičko domaćinstvo „Borina koliba“, specifičan je smeštajni kapacitet koji se nalazi iznad 

sela Vitoševac usred četinarske šume, direktno u priodnom ambijentu, udaljenom 2,5km od 

naseljenog mesta. Pored usluga smeštaja, do 7 osoba, nudi i organizuje obroke za najviše 50 

osoba. Priprema jela i lovački specijaliteti ono je po čemu je ovaj domaći objekat poznat. 

o Restoran "Proleće" primer je srpske tradicionalne kuhinje. U prelepom ambijentu i terasi 

prepunoj zelenila organizuju se razne vrste događaja, do 70 osoba. 

o Ugostiteljski objekat "Mis market" nudi domaći i međunarodni meni, kao i razne vrste 

ugostiteljskih usluga. Ljubazno osoblje i preferencijalni ambijent lična su karta ovog restorana 

koji može primiti do 100 osoba. 

o "Pečenjara SS" se nalazi u centru Ražnja. Nudi sve vrste pečenja, roštilja i salata i može 

poslužiti do 70 gostiju. 

o Kafić "Džipsi" nalazi se u centru na glavnom gradskom šetalištu. Može da primi do 100 

gostiju. 

o Etno kuća Hrebeljanović u etno okruženju nudi lokalne specijalitete karakteristične za ovo 

područje; obezbeđen je smeštaj za maksimalno 4 osobe. 

o Vinarija „Čaša vina i priča“, nalazi se u selu Pretrkovac 10km udaljena od autoputa E-75. 

Pored degustacije vina i priče o moravskim vinogradima, nudi tradicionalna jela i specijalitete 

ovog kraja i sa uslužnim kapacitetom do 30 osoba. 

 

Posebni izazov za naučni i speološki i turizam je speološki objekat (pećina) „Pećura“ u selu Skorica, u 

opštini Ražanj. Pećura predstavlja suvu pećinu sa niskim intezitetom prokapnih voda u pojedinim 

njenim delovima na kojima se identifikuju strukture pećinskog nakita u formi saliva, draperija i 

stalaktita. U pećini je primećena specijalna vrsta slepih miševa (do 100 jediniki) i velikih naslaga 

guana.  

 

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, opština Ražanj nije evidentirala promet turista. U 2019. 

godini zabeleženo je 68 turističkih noćenja, od čega 46 stranih i 22 domaća. 2020. godina obeležila je pad 

turističkog prometa, verovatno uzrokovan pandemijom virusa Covid-19. 
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 Bobov Dol 

Na teritoriji opštine Bobov dol nalaze se tri restorana, šest kafića i jedna gostinjska kuća. Ne postoji 

hotel. 

Očuvano prirodno okruženje, različiti pejzaži i istorijske znamenitosti u opštini Bobov dol pružaju 

mogućnosti za razvoj modernog i alternativnog turizma u svim oblicima - eko, ruralnom, kulturnom 

nasleđu, lovu itd. 

Na zemljištu sela Korkina - Gabraševo smešten je fenomen stena „Momata“. Na zemljištu sela Mala 

Fuča postoje jedinstvene stenovite formacije, kao što poseban utisak ostavlja „Kamen Kralj Marko“. U 

selu Golem Varbovnik može se videti geološki fenomen (cilindrična formacija stena) - „Kuklata“ / 

prevod. „Lutka“ visine 10-12 m iznad terena glavne padine. 

Na zemljištu sela Gorna Koznica nalazi se pećina „Asandelegija“ (Asan delija). U registru bugarske 

federacije speleologije nalazi se pod brojem 1004, sa denivelacijom 46 m, dubinom minus - 43; ide 

gore: 3; Pećina „Asandelegija“ nije u potpunosti istražena. 

Na zemljištima grada Bobov Dol, sela Mlamolovo, sela Malo selo, sela Golemo selo i sela Dolistovo 

postoji zagađenje vazduha i oštećeni tereni kao rezultat rudarske i energetske aktivnosti. Za drugi deo 

opštine ne postoje podaci o osnovnom zagađenju i oštećenjima reljefa. Ovde je očuvano prirodno 

okruženje i postoji velika raznolikost pejzaža. Delovi iz zaštićenih zona BG0002108 Skrino i BG0002100 

Dolna Koznitsa - zaštićene zone prema Direktivi 79/409 / EEC za zaštitu ptica i zaštićene zone 

BG0000298 Koniavska planina i BG0001013 Skrino - zaštićene zone prema Direktivi 92/43 / EEC za 

zaštitu prirodnih staništa i divlja flora i fauna, koji se nalaze u ovom delu opštine, pod odgovarajućom 

izloženošću dostupne biološke raznolikosti pomoći će u opštini Bobov dol da se stvori i realizuje 

jedinstveni proizvod za ekoturizam i tematski turizam. Veći procenat - 26,3% učešća zaštićenih zona 

na teritoriji opštine ozbiljan je preduslov i prilika za razvoj ekoturizma. 

Opština Bobov dol ima ogroman potencijal prirodnih resursa i resursa kulturne baštine za razvoj  

alternativnog turizma - seoskog, eko, sportskog, tematskog itd. Kada čovek koristi oštećene napuštene 

terene, mogao bi se razviti zabavni turizam - takmičenja konja i motocikala, koristeći objekata za 

zabavu i zabavu u parku itd. 

U vezi sa gore pomenutim resursima turizma, u opštini postoji potencijal za razvoj sledećih osnovnih 

pravaca: 

 Ekoturizam i seoski turizam - u selima, pored zaštićenih zona pod Natura 2000; 

 Sportski i zabavni turizam - u oblastima u kojima je rudarska aktivnost završena. 

 Turizam, povezan sa tradicionalnom muzikom i zanatima, hobi turizmom, religijom, vinom, 

tradicionalnom kuhinjom, etnografijom itd. U svim delovima opštine. 

Potencijalno tržište turističkih resursa deo je razvoja turističkog proizvoda sa tržišta nacionalnog i 

jugozapadnog regiona planiranja. Osiguranje tržišta uključuje prioritetnu ponudu ruta u atraktivnoj i 

očuvanoj prirodi, objekata kulturne baštine, odgovarajućih uslova za prespavanje i kvalitetne hrane. 

Za razvoj turizma u opštini prioritet su izgradnja i održavanje infrastrukture, servisiranje turizma, 

privlačenje turista putem oglašavanja i turističkih objekata, koji se nalaze na teritoriji opštine, čuvajući 

bezbednost i štiteći prirodu. 
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5. SWOT ANALIZA 
Područje kojem pripadaju opštine Ražanj i Bobov Dol raspolaže brojnim ali, nažalost, u najvećem 

broju slučajeva nedovoljno iskorišćenim potencijalima kulturno-istorijskog nasleđa. Uz to, posebnu 

ulogu igraju i prirodni resursi - poljoprivredno zemljište, šumske površine i nezagađena životna 

sredina koji pružaju dodatni kvalitet za moguću valorizaciju postojećih kulturno-istorijskih spomenika 

u obe opštine. Najvažniji resursi kulturno-istorijske baštine su svakako crkve i nematerijalna baština. 

 

Regija raspolaže značajnim resursima za proizvodnju energije korišćenjem prirodnih i obnovljivih 

izvora energije (snaga vetra, vodni potencijal za mini I mikro hidroelektrane), a na pojedinim 

lokacijama postoje neistražena nalazišta mineralnih sirovina i rudnih bogatstava. 

 

Navedeni resursi se, međutim, slabo koriste, a turistički potencijali i infrastruktura su nerazvijeni, ili 

su u povoju što je uslovilo da obe opštine pripadaju kategoriji nerazvijenih opština. Ruralna područja 

se susreću sa značajnim problemima koji su sociološke, infrastrukturne, proizvodne i organizacione 

prirode. 

 

Osnovni sociološki problemi koji se javljaju u seoskim sredinama su migracije, nepovoljan natalitet i 

stara poljoprivredna domaćinstva. Infrastrukturni problemi su brojni, i znatno su izraženiji u seoskim 

sredinama gde komunalna infrastruktura gotovo da i ne postoji. Velika razuđenost sela dodatno 

doprinosi slaboj saobraćajnoj povezanosti seoskih sredina sa gradskim centrom. 

 

Postojeći turistički kapaciteti su vrlo skromni, a seoski turizam nije razvijen. Nedostaje projektna i 

planska dokumentacija. Finansijska sredstva nisu dostupna. Preradni kapaciteti koji su bili nosioci 

proizvodnje su u sporom procesu transformacije. Opštinski budžeti su niski. Briga o zaštiti životne 

sredine je skromnom nivou. 

 

U narednom periodu je neophodno paralelno raditi na ekonomskom i društvenom razvoju opština sa 

posebnom pažnjom na razvoj ruralnih područja. 
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SNAGE SLABOSTI 

 Kulturno-istorijsko nasledje koje je 
bogato 

 Postojanje znanja u opstini za realizaciju 
kulturno-umetnickih dogadjaja 

 Postojanje pouzdanih aktera u kulturi 
van opstine 

 Opstinska politika popularizacije svesti 
lokalne zajednice o svom kulturno- 
istorijskom nasledju 

 Postojanje strateskog dokumenta za 
razvoj kulture u opstina 

 Infrastruktura u kulturi je na dobrom 
nivou 

 

 Postojanje prirodnih resursa, zaštićenih 
područja i prirodnih fenomena 

 Dobar potencijal za alternativni turizam i 
eko-turizam 

 Blizina kulturno-istorijskog spomenika od 
svetskog značaja "Rilski manastir" 

 Blizina dobro razvijenih turističkih 
destinacija - Sapareva Banja, Boboševo, 
Kustendil, Rila 

 Dobar transportni geografski položaj 
 Dobra transportna pristupačnost na 

regionalnom nivou kroz prolazni 
transportni koridor IV 

 Očuvane tradicije 

 Sačuvana zbirka Etnografskog muzeja u 
selu Mlamolovo 

 Osnovali folklorne ansamble u opštini 
Bobov dol 

 Stvorio folklornu muziku    i pevačke 
sastave 

 Organizovanje festivala tradicionalnog 
folklora u selu Novoseljane 

 Inicijativa lokalne uprave u smislu 
privlačenja investicija za razvoj turizma 

 Trenutna strategija razvoja turizma u 
opštini Bobov dol 

 Trenutna strategija zaštite kulturnog 
nasleđa 

 Nedovoljna diverzifikacija opstinskih aktera 
u kulturi 

 Nepostojanje dogadjaja posvecenih 
kulturno-istorijskoj bastini 

 Nepostojanje lokalnog strucnog znanja o 
kulturno-istorijskom nasledju 

 Nedovoljna budzetska sredstva 

 Nedovoljna strucnost menadzera 
 Nedovoljno odrzavanje postojecih istorijskih 

spomenika 

 Nepostojanje opstinskog tela posvecen 
valorizaciji kulturno-istorijskog nasledja 

 Nedovoljan broj projekata u oblasti 
kulturno-istorijskog nasledja 

 

 Nema mesta za smeštaj 

 Nerazvijeni sektor usluga 

 Nedostatak ulaganja 

 Nedostatak finansiranja 

 Prisustvo zagađenja vazduha i vode kao 
rezultat aktivnosti TE „Bobov dol“ 

 Nedostatak istraživanja i razvoja. 

ŠANSE PRETNJE 
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 Iskoriscenje Koridora 10 

 Domaci fondovi 

 Internacionalni program 

 Razvoj podsticajnih mera od strane lokalne 
samouprave u oblasti valorizacije kulturno- 
istorijskog nasledja 

 Regionalna saradnja 

 Saradnja sa drugim opstinama 

 Internacionalna saradnja (Bugarska, 
Francuska…) 

 Kuca Moravka kao embrion zavicajnog 
muzeja 

 Uspostavljanje centra za popularizaciju i 
učenje zanata crepuljarstva 

 

 Povećanje interesa za alternativni turizam i 
eko-turizam 

 Kreiranje turističkih ruta 
 Raznovrsnost kulturnog kalendara i kreiranje 

oblika turističkih atrakcija 

 Marketing i oglašavanje destinacije i lokacija 
u regionu, uključujući kombinovane turističke 
rute 

 Povećanje kapaciteta za pružanje turističkih 
usluga 

 Pružanje partnerske i stručne podrške 
institucijama kulture i nevladinim 
organizacijama za primenu i implementaciju 
projekata zaštite i održivog upravljanja 
nematerijalnom kulturnom baštinom 

 Finansiranje iz fondova Evropske unije 

 Promovisanje prekogranične saradnje 
 Osnivanje turističko -informacionog centra u 

opštini, u svrhu promocije kulturne baštine 

 Promovisanje regionalne saradnje sa 
susednim opštinama 

 Promovisanje međunarodne saradnje 

 Losa ekonomska situacija 

 Nedovoljan nivo drustvenog razvoja 

 Nedostatak koordinacije između programa i 
aktivnosti 

 

 

 Loše održavanje kulturnih vrednosti 

 Poteškoće u vođenju opštinske politike zbog 
nedostatka sopstvenih sredstava, uključujući 
implementaciju projekata. 

 Negativni demografski trendovi 

 Nedovoljno oglašavanje i marketing 
destinacije. 
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6. VIZIJA, PRIORITETI I STRATEŠKI CILJEVI 
PREKOGRANIČNE SARADNJE RAŽNJA I BOBOVOG DOLA 

Strateška pitanja polazna su tačka za donošenje odluke koja pitanja će postati fokus strateškog plana. 
Strateška pitanja saradnje unutar vizije prekograničnog područja mogu se definisati na sledeći način: 

 U kojim sektorima treba raditi na uspostavljanju saradnje i koje treba jačati da bi oživeli i 
promovisali kulturno nasleđe i njegovo održivo korišćenje? 

 Koji su zajednički projekti održivog razvoja koji će najverovatnije imati neposredan ili 
kratkoročni efekat na razvoj lokalne zajednice i angažovanje stanovništva? 

 Koji su projekti u infrastrukturnom razvoju kulturnog nasleđa pograničnog područja potrebni 
da bi ojačali kratkoročne i srednjeročne procese lokalnog ekonomskog razvoja? 

 Kojem razvoju infrastrukture teba težiti radi očuvanja, zaštite i promovisanja naše kulturnog 
nasleđa? 

 Koje institucionalne kapacitete treba uspostaviti ili ojačati u da bi podržali i poboljšali održivo 
korišćenje kulturnog nasleđa u prekograničnoj regiji? 

 Koje mogućnosti treba razviti da bi povećali finansijski kapacitet opština za veće učešće u 
prekograničnoj saradnji u oblasti valorizacije kulturnog nasleđa? 

 
Proces strateškog planiranja podrazumeva identifikovanje strateških pitanja, tj. pitanja koja su važna za 
postizanje željene vizije i koja su se pokazala važnim u SWOT analizi. Pri selekciji kritičnih strateških 
pitanja u obzir su uzeti sledeći kriterijumi: 

 Kada će se prekogranična regija suočiti s kritičnim pitanjem? 

 Kolike će biti razmere uticaja tog pitanja? 

 Koliko teško će biti baviti se rešavanjem tog pitanja? 

 Da li će rešavanje ovog pitanja zahtevati stvaranje novih partnerstva? 

 Da li će rešavanje ovog pitanja zahtevati izdvajanje značajnih sredstava? 

 Koje su moguće posledice ako se ovo pitanje ne počne rešavati? 
 
Strateška pitanja bilo kog održivog razvoja bilo koje institucije (republike, opštine, preduzeća, ustanove 
i sl.) uobičajeno proizilaze iz strateškog plana razvoja te institucije i evidentiranih problema, pri čemu 
skoro uvek između njih postoji određena uzročno – posledična veza. Ta veza je izraženija tj. uočljivija u 
deduktivnim postupcima izrade strateških i akcionih planova, kada ne postoji unapred stručno kreirana 
i dovoljno jasna vizija i kada se problemi rešavaju više po posledicama, a manje po uzrocima. Savremeni 
razvoj današnjih opština i gradova, pa čak i delova gradova je nezamisliv bez participativno usvojene, 
svima dostupne i poznate vizije i strateških planova, zajedno sa kompatibilnom misijom, principima 
kojih se treba individualno pridržavati i strateških ciljeva koje treba kratkoročno ostvarivati. 

Aktuelna situacija nameće pitanje kako ojačati postojeće kapacitete, ali i kako izgraditi, ustanoviti nove 
mehanizme i praksu koji će voditi ka realizaciji postavljenih strateških ciljeva. 

Na osnovu prethodnog nedvosmisleno je da prekogranična regija zaostaje i da se razvija kao tipična 

periferija u geografskom i socijalno - ekonomskom aspektu. S druge strane, regija poseduje brojne 
strateške prednosti, koje bi mogle da značajno intenziviraju njen razvoj u slučaju pravilno određene i  
primenjene regionalne politike i da kao konačni cilj poboljšaju kvalitet života lokalnog stanovništva i 
regiju pretvore u atraktivno mesto za poslovanje i život. 

Ostvarivanje željene situacije zahteva održanje zacrtanih principa, u odnosu na koje odgovarajuća vizija, 
prioriteti i ciljevi ove Strategije treba da se odrede. Sa jedne strane, mora se uzeti u obzir 
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prekogranični karakter dokumenta, a sa druge - okolnost da je valorizacija kulturno-istorijskog nasleđa 
regulisan nacionalnim normativnim okvirima u Bugarskoj i Srbiji. Oni pretpostavljaju poštovanje 
određenih postulata i procedura, tako da ciljevi i mere određeni u ovom dokumentu mogu da se 
pretvore u realne političke i strateške instrumente za razvoj i upravljanje odgovarajućih teritorija s obe 
strane granice. 

Uzimajući sve gorenavedeno u obzir, definisani su sledeći osnovni principi ove Strategije za 
oživljavanje, promovisanje iodrživo korišćenje kulturnog nasleđa Ražnja i Bobovog Dola. 

Prekogranična saradnja mora da se razmatra kao inovativno oruđe za intenziviranje regionalnog i 
lokalnog razvoja s obe strane granice, a ovo oruđe treba da obezbedi neophodnu osnovu za 
ostvarivanje integriteta između zajedničkih prednosti i postojećih politika na polju održivog razvoja 
teritorijalnih jedinica s obe strane granice. 
Drugi vodeći princip strategije je partnerstvo, koje zahteva obezbeđivanje neophodnih uslova za 
izgradnju efikasnog međuodnosa između lokalnih i državnih vlasti, struktura građanskog društva i 
predstavnika biznisa. Partnerstvo i rad u širokim mrežama mogu da značajno unaprede efektivnost 
procesa vezanih za planiranje i upravljanje na ovoj teritoriji, što bi sa svoje strane moglo da ozbiljno  
stimuliše njihov razvoj. 

Treći princip ove strategije je princip koordinacije. Ovaj princip zahteva postizanje logičnog 
međuodnosa između aktivnosti unutar upravljačkih struktura i između samih struktura na svim nivoima 
da bi se postigao očekivani stepen razvoja prekogranične saradnje između pograničnih teritorija. 

Princip „zaokružene celine" je još jedan važan princip, koji pretpostavlja bliske veze i međuodnose 
između aktivnosti, određene različitim prioritetima i akcijama za postizanje kompleksnog društvenog i 
ekonomskog efekta i povećanje pozitivnih uticaja razvoja prekogranične saradnje. 

Princip transparentnosti u upravljanju dokumentima nalaže dostupnost jasno izraženog, izvodljivog i 
razumljivog sistema monitoringa za implementaciju strateških ciljeva određenih dokumentom. 

Vizija odgovara na nekoliko pitanja na sintetizovan način: „Gde smo sada?" „Gde bismo želeli da  
budemo?", „Šta bismo želeli da postignemo?", „Kako da znamo da smo to postigli?" Realističnim 
formulisanjem Vizije određujemo kako bismo želeli da „vidimo" proces sradnje između pograničnih 
regija u njegovom idealnom obliku posle postizanja određenih ciljeva. 

Kreirana iz ovih motiva, Vizija razvoja prekogranične saradnje u ciljnoj regiji može se predstaviti 
sledećom porukom: 

„Kulturna baština kao zalog za identitet i prepoznatljivost, ali i osnov za održivi i inkluzivni razvoj lokalne 

zajednice“ 

Implementacija vizije treba da se ostvari pod uslovima bliskog međuodnosa i partnerstva između 
lokalnih entiteta u celini, predstavnika privrede, struktura građanskog društva, državnih i lokalnih vlasti 
iz pograničnih teritorija. Ona se mora realizovati na osnovu dobro isplaniranih strateških ciljeva, 
prioriteta, mera i specifičnih akcija, usmerenih ka efikasnom iskorišćavanju lokalnog potencijala. 
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 Prioriteti 
 
Na osnovu principa na kojima počiva ova Strategija i vizije zajedničkog održivog razvoja pograničnih opština, 

a oslanjajući se na trenutno stanje razvoja dve opštine, definisani su sledeći prioriteti: 
 

1. Stvaranje uslova za uspostavljanje efektivnog partnerstva između vlasti s obe strane granice, 

struktura građanskog društva i biznisa. Na prvom mestu to je povezano sa prevazilaženjem svih 

problema i teškoća u interakciji između prekograničnih teritorija, na institucionalnom i 

infrastrukturnom nivou, kao preduslovom za stvaranje uslova za implementaciju efikasne i stabilne 

prekogranične saradnje. 

 

2. Jačati praksu upravljanja kulturnim nasleđem, koja povezuje njegovo održivo korišćenje i razvoj 

opštine. Lokalna samouprava podstiče, pre svega, ustanove zaštite i druge relevantne ustanove, 

resore i sektore da u procesima upravljanja kulturnom baštinom stave veći fokus na njeno korišćenje, 

upravljanje, održavanje, interpretaciju, adaptaciju i dostupnost. Ovo podrazumeva podsticanje izrade 

strateških i planskih dokumenata, kao što su planovi upravljanja, akcioni planovi, biznis planovi, 

studije izvodljivosti, planovi interpretacije, edukacije, turističke promocije i slično, kao sastavni deo 

procesa restauracije i konzervacije, kako bi se osiguralo da investiranje u zaštitu baštine aktivno 

doprinese dugoročnom razvoju lokalne zajednice. Vodeći principi treba da budu principi održivog 

lokalnog razvoja, sa akcentom na očuvanju i vrednovanju kulturno-istorijskog nasleđa u okviru čiste i 

relativno očuvane prirodne sredine. Generalno, strategija uzima u obzir međunarodne norme, 

evropske direktive i nacionalne zakone Bugarske i Srbije na polju zaštite kulturno-istorijskog nasleđa, 

životne sredine i integracije njenih problema u druge politike, uključujući prekograničnu saradnju. 

 

3. Unapređenje ljudskih resursa i administrativnog kapaciteta za upravljanje kulturnom baštinom. 

Lokalna samouprava podstiče projekte koji podrazumevaju saradnju javnog, privatnog i civilnog 

sektora iz oblasti zaštite i korišćenja kulturne baštine, čime se stvara komplementarni pristup ovom 

polju. Nadležnost zavoda za zaštitu spomenika kulture, arhiva, biblioteka i muzeja jeste da 

procenjuju, analiziraju, izrađuju studije i daju preporuke za zaštitu i upotrebu različitih tipova 

materijalnog i nematerijalnog kulturnog nasleđa. Povezivanjem sa udruženjima i privatnim 

inicijativama, ove institucije realizuju projekte i van svoje osnovne delatnosti, koji za cilj imaju 

unapređenje i promociju kulturne baštine. Na ovaj način se, kroz vertikalno resorno povezivanje, 

doprinosi aktiviranju i popularizaciji kulturne baštine. Zaštita kulturne baštine i institucije koje se bave 

ovom delatnošću zvanično pripadaju resoru kulture; međutim, baština je neodvojiv element urbanog 

planiranja i razvoja društvenih aktivnosti jer prepoznaje i tumači elemente prošlosti u kontekstu 

sadašnjosti i planiranja budućnosti. Sektor kulturnog nasleđa je, tako, neodvojiv od urbanog 

planiranja, obrazovanja, nauke i razvoja privrede, turizma i kreativne industrije. Lokalna samouprava, 

zato, obavezuje sve ustanove nad kojima je nadležna na sve oblike saradnje koja, pored zaštite 

shvaćene kroz konzervatorske aktivnosti, afirmiše i promoviše stvaranje i aktivnu i odgovornu 

upotrebu kulturnog nasleđa lokalne zajednice. 

 

4. Pretvaranje prekogranične saradnje iz administrativnog pojma u rutinsku praksu za lokalne 

entitete. Preduslov za ovo su tradicija u ljudskim međuodnosima, sličnosti u jeziku, kulturi i tradiciji, 

kao i bogato kulturno-istorijsko nasleđe i dobro organizovan kulturni život. U širem i čisto 

pragmatičnom aspektu, dostupnost arheoloških, istorijskih i arhitektonskih i etnografskih mesta, 

crkava, manastira i muzeja, ekonomska, kulturna, sportska i svaka druga saradnja. Periodični događaji 
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i festivali u kulturnom kalendaru predstavljaju znatne preduslove za razvoj kulturnog, obrazovnog, seoskog, 

verskog i drugih vrsta specijalizovanog turizma. 

 

 Strateški ciljevi 

Glavni strateški cilj za razvoj prekogranične saradnje u pograničnom području i opštinama Ražanj i Bobov Dol 

je da se ujedine napori vlasti, struktura građanskog društva, poslovnih i lokalnih entiteta u celini u postizanju 

stabilnog održivog razvoja pogranične teritorije efektivnim iskorišćavanjem šansi za prekograničnu saradnju i 

opštih prednosti regije. 

 

Da bi se ostvario ovaj cilj i na osnovu određenih prioriteta, formulisani su sledeći specifični i logično 

povezani strateški ciljevi: 

 

Prioritet 1: Stvaranje uslova za uspostavljanje efektivnih partnerstava 
 

Cilj 1.1. Izgradnja institucionalne osnove za efektivnu prekograničnu saradnju 

Cilj 1.2. Obezbeđenje dostupnih informacija o prekograničnoj saradnji i šansama za partnerstva između 

zainteresovanih strana i građana i kreiranje baza podataka 
 

Prioritet 2: Jačati praksu upravljanja kulturnim nasleđem koja povezuje njegovo održivo korišćenje i razvoj 

opštine. 

 

Cilj 2.1. Obezbeđenje slaganja i integriteta strateških i planskih dokumenata na polju valorizacije kulturnog i 

istorijskog nasleđa s obe strane granice 

Cilj 2.2. Privlačenje investicija 

Cilj 2.3. Podrška malom i srednjem biznisu Cilj 2.4. 

Podrška razvoju turizma 

Cilj 2.5. Unapređenje saobraćajne i prijemne infrastrukture 

Cilj 2.6. Primena principa stabilnog regionalnog razvoja obezbeđenjem pomoći aktivnostima za kvalitetnije 

iskorišćavanje kulturno-istorijskog potencijala područja. 

Prioritet 3. Unapređenje ljudskih resursa i administrativnog kapaciteta za upravljanje kulturnom baštinom. 

 

Cilj 3.1. Unapređenje administrativnog kapaciteta 

Cilj 3.2. Razvoj i efikasno upravljanje ljudskim resursima u oblasti valorizacije kulturnog i istorijskog 

nasleđa 

Prioritet 4. Pretvaranje prekogranične valorizacije kulturnog nasleđa iz administrativnog pojma u rutinsku 

praksu za lokalne entitete. 
 

Cilj 4.1. Razvoj zajedničkih poslovnih inicijativa Cilj 4.2. 

Realizacija zajedničkih aktivnosti 

Cilj 4.3. Stvaranje zajedničkog medijskog prostora Cilj 4.4. 

Stvaranje zajedničkog kulturnog kalendara Cilj 4.5 

Objedinjavanje turističke ponude 
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 Mehanizmi postizanja strateških ciljeva 

Postizanje svakog strateškog cilja pretpostavlja primenu različitih pristupa i mera uz očuvanje opšteg pravca 

Strategije. Ova činjenica nalaže potrebu praćenja određene logike u ostvarenju zacrtanih ciljeva. Ova 

strategija će biti primenjena u društvenom i ekonomskom okruženju koje se dinamično razvija. Uspešna 

primena Strategije pretpostavlja preduzimanje daljih napora u značajnom vremenskom periodu uz dobru 

koordinaciju planova i aktivnosti, realizovanih od strane različitih državnih i opštinskih institucija i 

organizacija, u aktivnom partnerstvu sa organizacijama iz vanprivrednog sektora, u dijalogu sa 

predstavnicima privatne poslovne inicijative i medijima u području prekogranične saradnje. 

 

Implementacija gore navedenih ciljeva zahteva postizanje novog nivoa konkretnosti u lokalnoj politici u 

pogledu razvoja održivog korišćenja kulturnog nasleđa. Prihvatanje paradigme održivog razvoja kao 

adekvatne skale za procenu i delotvornu intervenciju pri rešavanju problema prekogranične saradnje u regiji 

pretpostavlja potrebu za prihvatanjem definitivnog opsega i skale primene: 

 

 Implementacija aktivnosti iz ove strategije na opštinskom nivou; 

 usmeravanje ka određenim grupama, organizacijama i institucijama - predstavnicima 

zainteresovanih strana - angažovane u procesu valorizacije kulturnog nasleđa u području, 

koje imaju posrednički karakter u pogledu implementacije strategije; 

 efektivnost u izboru učesnika i grupa za izvršavanje raznih aktivnosti koje su nastale iz 

Strategije. 

 Prethodna analiza izvodljivosti odgovarajućih aktivnosti i mera. Procena uticaja integralnih i 

sistemskih faktora koji deluju na prekograničnom nivou. 

 Garantovanje visokog stepena transparentnosti monitoringa i evaluacije 

 Stvaranje realnih uslova za efektivno učešće u procesu donošenja odluka i kontroli nad 

implementacijom odluka u ime predstavnika svih zainteresovanih strana, kao i ostalih 

članova lokalnih entiteta u području. 

 

 Procena rizika 

Faktori rizika, koji mogu dovesti do teškoća ili odstupanja od pravca implementacije Strategije mogu se 

predstaviti u sledećim grupama: 

 

• Nedovoljna saradnja lokalnih igrača – nosilaca odluka; 

• Postojanje deficita u organizaciji i kapacitetu upravljanja Strategijom, tj. u 

državnim/opštinskim administracijama u području, što može dovesti do loše 

koordinacije, kašnjenja u nekim od planiranih aktivnosti za implementaciju strategije i 

kao posledica toga stvoriti pritisak i sumnjičavost među predstavnicima lokalnih nosilaca 

odluka. 

 

Kako bi se navedeni rizici sveli na najmanju moguću meru i minimizirao njihov negativan mogući efekat, 

neophodno je uključiti sve relevantne nosioce odluka u sve faze pripreme i realizacije ove Strategije i 

pravovremeno ih informisati o svim aktivnostima. 

 

Već postojeće administrativne strukture u obe opštine trebalo bi dalje unapređivati i uključivati u sve 

aktivnosti oko realizacije Strategije, a posebnu pažnju pokloniti realizaciji projekata u partnerstvu sa 

nevladinim sektorom, koji bi delom mogao da nadomesti manjak administrativnih kapaciteta. 
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7. MENADŽMENT STRATEGIJE 
Menadžment Strategije i monitoring su sastavni delovi aktivnosti, okrenuti povećanju mogućnosti 

za efikasnu implementaciju. Menadžment i monitoring treba da se izvršavaju na svakom stupnju 

procesa projektovanja, primene i poboljšanja mera i politika uključenih u strategiju. 

 

Glavni cilj menadžmenta Strategije treba da bude okrenut efektivnoj raspodeli i korišćenju 

sredstava radi postizanja najvećih mogućih ekonomskih i socijalnih rezultata visokim stepenom 

koordinacije aktivnosti pojedinačnih organizacija i institucija iz prekograničnog područja. 

Implementacija ove strategije u datom institucionalnom medijumu kao nastavljanje i proširenje 

pristupa i mera menadžmenta za prevazilaženje problema sa kojima se suočava prekogranična 

saradnja u području, nalaže postizanje visokog stepena kompatibilnosti i vremenske usklađenosti. 

Suštinski deo ovih teškoća, registrovan u izvršenom istraživanju i stručnoj proceni vođene 

politike, vezan je za dupliranje aktivnosti i neadekvatno iskorišćavanje postojećih resursa, 

izazvano nepostojanjem dobre koordinacije između različitih institucija i organizacija koje su bile 

angažovane ili moraju biti angažovane na implementaciji ove Strategije. Iz ovog razloga, prioritet 

u definisanju glavnog cilja menadžmenta i monitoringa Strategije dat je problemu koordinacije i 

efikasnosti predviđenih mera. 

 

Glavne institucije koje će implementirati Strategiju su opštinske administracije. Detaljno, 

postupak za menadžment Strategije uključuje sledeće nivoe: 

 

1. Odobrenje političke odluke za implementaciju Strategije - kroz odluku opštinskih 

administracija u odgovarajućim opštinama; 

2. Formiranje tima za menadžment Strategije, koji čine: 

a) predsednici opština s obe strane granice; 

b) stručnjaci iz odgovarajućih odseka opštinskih uprava ili opštinskih preduzeća 

(ustanova), angažovani isključivo na menadžmentu ove Strategije; 

c) građansko društvo i predstavnici poslovne zajednice; 

3. Edukacija tima za upravljanje implementacijom Strategije u skladu sa njenim glavnim 

ciljevima i mogućim načinima implementacije; 

4. Stvaranje stalnih komisija, koje će snositi odgovornost za određivanje prioritetnih 

sfera i oblika saradnje koji će biti započeti na teritoriji opštine; 

5. Implementacija prioritetnih projekata; 

6. Priprema i prezentacija periodičnih izveštaja i analize razultata implementacije Strategije. 
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8. AKCIONI PLAN 
 

Prioritet/Cilj /Mera Odgovorne institucije 
Rok za 

implementaciju 

Prioritet 1: Stvaranje uslova za uspostavljanje efektivnih partnerstava 

Cilj 1.1. Izgradnja institucionalne osnove za efektivnu prekograničnu saradnju 

Mera 1.1.1 Stvaranje efektivnog sistema 
menadžmenta Strategije 

 
Opštine Ražanj i Bobov Dol 

 
2022-2025. 

Mera 1.1.2. Proučavanje organizacionih struktura u 
opštinama u obe opštine 

 
Opštine Ražanj i Bobov Dol 

 
2022-2025. 

Mera 1.1.3. Stvaranje stalnih specijalizovanih 
institucija (komisija) u opštinskim administracijama 
za poslove prekogranične saradnje 

 

Opštine Ražanj i Bobov Dol 

 

2022-2025. 

Cilj 1.2. Obezbeđenje dostupnih informacija o prekograničnoj saradnji i šansama za partnerstva između 
zainteresovanih strana i građana i kreiranje baza podataka 

Mera 1.2.1. Stvaranje i podrška specijalnizovanim 
veb stranicama na internetu 

 

Opštine Ražanj i Bobov Dol 
 

2022-2025. 

Mera 1.2.2. Stvaranje internet kataloga za strukture 
građanskog društva i poslovnih jedinica, 
zainteresovanih za razvoj prekogranične saradnje 

 

Opštine Ražanj i Bobov Dol 

 

2022-2025. 

Mera 1.2.3. Objavljivanje vodiča o uspostavljanju 
partnerstava i rada u mrežama 

 

Opštine Ražanj i Bobov Dol 
 

2022-2025. 

Mera 1.2.4. Izrada promotivnog materijala (reklama i 
informativnih brošura i postera); 

 

Opštine Ražanj i Bobov Dol 
 

2022-2025. 
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Prioritet/Cilj /Mera Odgovorne institucije 
Rok za 

implementaciju 

Prioritet 2: Jačati praksu upravljanja kulturnim i istorijskim nasleđem, koja povezuje njegovo održivo 
korišćenje i razvoj opštine 

Cilj 2.1. Obezbeđenje slaganja i integriteta strateških i planskih dokumenata na polju valorizacije 
kulturnog i istorijskog nasleđa s obe strane granice 

Mera 2.1.1. Proučavanje i usklađivanje 
strateškog planiranja u obe opštine 

dokumenata Opštine 
Dol 

Ražanj i Bobov 
 

2022-2025. 

Mera 2.1.2. Stvaranje baze podataka sa prioritetnim 
projektima u oblasti valorizacije kulturnog i istorijskog 
nasleđa 

 

Opštine 
Dol 

 

Ražanj 
 

i 
 

Bobov 
 

2022-2025. 

Mera 2.1.3. Ciljno zoniranje teritorije područja u skladu sa 
ciljevima razvoja prekogranične saradnje za valorizaciju 
kulturnog i istorijskog nasleđa; 

 

Opštine 
Dol 

 

Ražanj 
 

i 
 

Bobov 
 

2022-2025. 

Cilj 2.2. Privlačenje investicija 

Mera 2.2.1. Izrada plana marketinškog nastupa i 
investicione promocije smeštajnih delatnosti za Ražanj i 
Bobov Dol 

 
Opštine 
Dol 

 
Ražanj 

 
i 
 
Bobov 

 

2022-2025. 

Mera 2.2.2. Zajedničko učešće u nacionalnim i 
internacionalnim investicionim forumima i sajmovima 

Opštine 
Dol 

Ražanj i Bobov 
 

2022-2025. 

Cilj 2.3. Podrška malom i srednjem biznisu 

Mera 2.3.1. Izrada zajedničkog prekograničnog programa za 
podršku saradnje između malih i srednjih preduzeća s obe 
strane granice u valorizaciji kulturno-istorijskog nasleđa 

 

Opštine 
Dol 

 

Ražanj 
 

i 
 

Bobov 
 

2022-2025. 

Mera 2.3.2. Organizovanje sajmova i izložbi 
Opštine 
Dol 

Ražanj i Bobov 
2022-2025. 

Cilj 2.4. Podrška razvoju turizma 

Mera 2.4.1. Definisanje zajedničke turističke ponude 
Opštine 
Dol 

Ražanj i Bobov 
2022-2025. 

Mera 2.4.2. Izrada propagandnog materijala 
Opštine 
Dol 

Ražanj i Bobov 
2022-2025. 

Mera 2.4.3. Zajednički nastupi na sajmovima 
Opštine 
Dol 

Ražanj i Bobov 
2022-2025. 

Cilj 2.5. Unapređenje saobraćajne i prijemne infrastrukture 

Mera 2.5.1. Stvaranje prekograničnog programa za 
poboljšanje stanja povezujuće saobraćajne infrastrukture za 
ključne lokacije kulturno-istorijskog nasleđa 

 
Opštine 
Dol 

 
Ražanj 

 
i 
 
Bobov 

 

2022-2025. 
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Mera 2.5.2. Poboljšanje signalizacije povezujuće 
saobraćajne infrastrukture za ključne lokacije kulturno- 
istorijskog nasleđa 

 
Opštine 
Dol 

 
Ražanj 

 
i 
 
Bobov 

 

2022-2025. 
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Mera 2.5.3 Uspostavljanje centra za 

popularizaciju, učenje crepuljarstva u Ražnju 

 
Opština Ražanj 

 
2025. 

Mera 2.5.4 Uspostavljanje centra za tumačenje i 

promociju rudarstva u Bobovom Dolu 

 
Opština Bobov 

Dol 

 
2025. 

Mera 2.5.5 Pretvaranje Kuće Moravke u 

zavičajni muzej 

Opština Ražanj 2025. 

Cilj 2.6. Primena principa stabilnog regionalnog razvoja obezbeđenjem pomoći 

aktivnostima za kvalitetnije iskorišćavanje kulturno-istorijskog potencijala područja 

Mera 2.6.1. Proučavanje šansi za privlačenje 

investicija za smeštajne i ugostiteljske delatnosti u 

Ražnju i Bobovom Dolu; 

 
Opštine Ražanj i 

Bobov Dol 

 

2022-

2025. 

Mera 2.6.2. Integracija principa valorizacije kulturno- 

istorijskog nasleđa u strateške dokumente u oblasti 

regionalnog i lokalnog razvoja 

 
Opštine Ražanj i 

Bobov Dol 

 

2025. 

Mera 2.6.3. Izrada projekata valorizacije 

kulturno-istorijskog nasleđa u oblasti održivog 

regionalnog razvoja 

Opštine Ražanj i 

Bobov Dol 

 
2023. 



 

Службени лист општине Ражањ         Број 12         26.11.2021.г. 
 

 

1155  

 

Prioritet/Cilj /Mera 
 

Odgovorne institucije 
Rok za 

implementaciju 

Prioritet 3. Unapređenje ljudskih resursa i administrativnog kapaciteta za upravljanje kulturnom 
baštinom. 

Cilj 3.1. Unapređenje administrativnog kapaciteta 

Mera 3.1.1. Proučavanje i procena administrativnog 
kapaciteta u obe opštine; 

 
Opštine Ražanj i Bobov Dol 

 
2022. 

Mera 3.1.2. Izrada zajedničkog prekograničnog 
programa za obuku i kvalifikaciju opštinskih 
službenika; 

 

Opštine Ražanj i Bobov Dol 

 

2023. 

Mera 3.1.3. Izrada i implementacija integrisanog 
informacionog sistema za potrebe prekogranične 
saradnje 

 

Opštine Ražanj i Bobov Dol 

 

2023. 

Cilj 3.2. Razvoj i efikasno upravljanje ljudskim resursima u oblasti valorizacije kulturnog i istorijskog 
nasleđa 

Mera 3.2.1. Sprovođenje istraživanja o potrebama za 
osobljem u opštinskim strukturama obe opštine; 

 

Opštine Ražanj i Bobov Dol 
 

2022. 

Mera 3.2.2. Izrada i otpočinjanje zajedničkog 
prekograničnog programa za profesionalnu obuku; 

 

Opštine Ražanj i Bobov Dol 
 

2022. 

Mera 3.2.3. Stvaranje sistema za komunikaciju i 
saradnju između obrazovnih struktura i poslovnih 
struktura u obe opštine; 

 

Opštine Ražanj i Bobov Dol 

 

2023. 
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Prioritet/Cilj /Mera 
 

Odgovorne institucije 
Rok za 

implementaciju 

Prioritet 4. Pretvaranje prekogranične valorizacije kulturnog nasleđa iz administrativnog pojma u rutinsku 
praksu za lokalne entitete. 

Cilj 4.1. Razvoj zajedničkih poslovnih inicijativa 

Mera 4.1.1. Organizovanje prekograničnog 
foruma 

 
Opštine Ražanj i Bobov Dol 

 
2023. 

Mera 4.1.2. Stvaranje regionalnog kvartalnog 
poslovnog biltena 

 
Opštine Ražanj i Bobov Dol 

 
2022. 

Cilj 4.2. Realizacija zajedničkih aktivnosti 

Mera 4.2.1. Organizacija prekograničnog foruma Opštine Ražanj i Bobov Dol 2023. 

Mera 4.2.2. Priprema zajedničkih predloga 
projekata 

 

Opštine Ražanj i Bobov Dol 
 

2023-2025. 

Cilj 4.3. Stvaranje zajedničkog medijskog prostora 

Mera 4.3.1. Razmena informativnog materijala 
između medija 

Opštine Ražanj i Bobov Dol u 
saradnji sa medijima iz obe opštine i 
regiona 

 
2022-2025. 

Mera 4.3.2. Formiranje zajedničke veb strane 
povezane sa društvenim medijima 

 
Opštine Ražanj i Bobov Dol 

 
2022. 

Cilj 4.4. Stvaranje zajedničkog kulturnog kalendara 

Mera 4.4.1. Proučavanje i sistematizacija kulturnih 
događaja u prekograničnoj regiji 

 

Opštine Ražanj i Bobov Dol 
Tokom celog 
perioda 

Mera 4.4.2. Organizovanje zajedničkih kulturnih 
događaja 

 

Opštine Ražanj i Bobov Dol 
Tokom celog 
perioda 

Cilj 4.5 Objedinjavanje turističke ponude 

Mera 4.5.1. Izrada zajedničkog promotivnog 
materijala 

 
Opštine Ražanj i Bobov Dol 

 
2022. 

Mera 4.5.2.. Nastupi na sajmovima Opštine Ražanj i Bobov Dol 2022-2025. 

Mera 4.5.3. Formiranje zajedničke veb strane 
povezane sa društvenim medijima 

 
Opštine Ražanj i Bobov Dol 

 
2022. 
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Скупштина општине Ражањ, на основу члана 40. став 1. тачка 36) Статута општине 

Ражањ („Службени лист општине Ражањ“ број 1/19), члана 3. Уредбе о условима 

прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у 

јавној својини односно прибављања и уступања искоришћавања других имовиниских 

права, као и у поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени 

гласник РС“, број 16/2018) и члана 17. Одлуке о прибављању и располагању стварима у 

јавној својини општине Ражањ („Службени лист општине Ражањ“, број 12/18), на седници 

одржаној дана 25.11.2021. године, доноси: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о формирању Комисије за спровођење поступка отуђења непокретности 

из јавне својине Општине Ражањ путем непосредне погодбе 

 

 
 

1. ФОРМИРА СЕ Комисија за спровођење поступка отуђења непокретности из 

јавне својине општине Ражањ путем непосредне погодбе. 

 

 

Комисија се састоји од 3 члана, председника и два члана и то: 

1. Ивана Пејовић, дипломирани правник, председник Комисије 

2. Ивана Здравковић, дипломирани правник, члан Комисије 

3. Сандра Симић, дипломирани економиста, члан Комисије 

 

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

случају његове одсутности или спречености да учествује у раду Комисије. 

 

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

Одсек за имовинско правне послове Општинске управе општине Ражањ. Мандат Комисије 

је 4 године. 

 

3. 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),  

Одлуком о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Ражањ 

(„Службени лист општине Ражањ“, број 12/18), спроводи поступке непосредне погодбе, да 

након спроведених поступака доставља записнике Општинској управи општине Ражањ 

ради припреме нацрта решења. Скупштина општине Ражањ доноси Решење о отуђењу 

непокретности из јавне својине општине Ражањ по предлогу Општинског већа. 
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4. Комисија ће у свом раду користити печат Скупштине општине Ражањ. 

 

 

5. Решење доставити именованим и архиви и објавити у „Службеном листу 

општине Ражањ” 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ 
 

Број: 46-106/21-11 

У Ражњу, 25.11.2021.године 

 

 
ПРЕДСЕДНИК 

Томислав Матић,с.р. 
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На основу члана 26 став 1 тачка 3) Закона о јавној својини („Службени гласник 

РС“, број 72/11, 88/13, 105/14, 104/2016-др. закон, 108/2016 и 113/2017 и 95/2018), члана 32 

став 1 тачка 6 и тачка 20 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 и 47/2018) и члана 40 став 1 тачка 36 Статута 

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

 

Скупштина општине Ражањ, на седници одржаној дана 25.11.2021. године, доноси 

 
ОДЛУКУ 

О ПРИХВАТАЊУ ПРЕНОСА ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА 

НЕПОКРЕТНОСТИМА БЕЗ НАКНАДЕ ОД РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

Члан 1. 
 

Општина Ражањ прихвата пренос права јавне својине без накнаде од досадашњег 

носиоца права јавне својине Републике Србије на општину Ражањ, на катастарској 

парцели 

бр.2402, са припадајућим објектима у улици Ивана Вушовића број 8, градско грађевинско 

земљиште, укупне површине 2533 м2, на којој је Република Србија власник са обимом 

удела 1/1. 

Члан 2. 

 

Уговор о преносу права јавне својине на непокретностима без накнаде, описаним у 

члану 1. ове Одлуке, којим се ће ближе уредити права и обавезе између Републике Србије 

и општине Ражањ, у име општине Ражањ, закључиће председник општине Ражањ. 

 

Члан 3. 

 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о прихватању преноса 

права јавне својине на непокретностима без накнаде од Републике Србије („ Службени  

лист општине Ражањ“, број 17/19) 

Члан 4. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

општине Ражањ“. 

 
 

Број:46-107 /21-11 
 

У Ражњу, дана 25.11.2021. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

 

ПРЕДСЕДНИК СО-е Ражањ 

Томислав Матић, с.р. 
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НА ОСНОВУ РЕШЕЊА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ РАЖАЊ 
О БИЛАНСИРАЊУ НАМЕНСКИХ СРЕДСТАВА  број 400-433/21-01 од  26.11.2021. године,врше се измене у 

                    

О Д Л У Ц И 
 О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАЖАЊ ЗА 2021. ГОДИНУ 

  

1. ОПШТИ ДЕО 
                    

Члан 1. 
                    

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ражањ за 2021. годину ( у даљем 

тексту: буџет), састоји се од:               

                у динарима 

                    

  А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА   

  
1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске 
имовине              328 547 000 

  
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 
у чему: 326 347 000 

  - буџетска средства 313 919 000 

  - сопствени приходи 780 000 

  - донације 11 648 000 

  1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 2 200 000 

  2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 414 512 000 

  
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ 
у чему: 302 996 000 

  - текући буџетски расходи 294 004 000 

  - расходи из сопствених прихода 780 000 

  - донације 8 212 000 

  
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 
у чему: 111 516 000 
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  - текући буџетски издаци 108 080 000 

  - издаци из сопствених прихода 0 

  - донације 3 436 000 

  2.3. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (6219)   

  БУЏЕСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (кл.7+кл.8)-(кл.4+кл.5) -85 965 000 

  Издаци за набавку финансијске имовине   

  УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -85 965 000 

  Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

  Примања од продаје финансијке имовине   

  Примања од задуживања   

  Суфицит из претходних година или неутрошена средства из претх. година 85 965 000 

  Издаци за отплату главнице дуга   

  НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 85 965 000 

      

                    

  Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:   
                у динарима 
                    

ОПИС Економ.класификац.   Средства из буџета 

1 2 3 

 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ   328 547 000 

1. Порески приходи 71 75 517 000 

1.1. Порез на доходак, добит и капит. добит. (ос.самод.)  711 47 087 000 

1.2. Самодопринос 711180 0 

1.3. Порез на имовину 713 18 000 000 

1.4. Порез на добра и услуге  
(осим наканда које  се користе преко  Буџетског фонда) у че. 714 4 830 000 

поједине врсте прихода са одређеном наменом (нам.пр.)     

1.5. Остали порески приходи 716 5 600 000 

2. Непорески приходи у чему: 74 7 252 000 

поједине врсте накнада са одређеном наменом (нам.пр.)     

приходи од продаје добара и услуга       
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3. Донације 731+732 11 648 000 

4. Трансфери 733 231 930 000 

5. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 2 200 000 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАН- 
СИЈАКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ    414 512 000 

1.ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 302 996 000 

   1.1.Расходи за зaпослене 41 74 155 000 

   1.2. Коришћење роба и услуга 42 118 188 000 

   1.3. Отплата камата 44 0 

   1.4. Субвенције 45 12 075 000 

   1.5. Издаци за социјалну заштиту 47 15 641 000 

   1.6. Остали расходи 48 16 967 000 

   1.7. Tекућа буџетска резерва 49 1 900 000 

   1.8 Стална буџеткса резерва   49 1 000 000 

2.1 Трансфери 46 63 070 000 

3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 111 516 000 

4. Издаци за набавку финансиске имовине (осим 6211) 62 0 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И 
ЗАДУЖИВАЊА     

1.Примања по основу отплате кредита и продаје 
финансијске имовине   92 0 

2. Задуживање 91 0 

    2.1 Задуживање код домаћих кредитора 911 0 

    2.2. Задуживање код страних кредитора 912 0 

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ     

3. Отплата дуга 61 0 

    3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 0 

    3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612 0 

    3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613 0 

4.Набавка финансијске имовине 621 0 

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ 
ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13) 3 85 965 000 
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НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ 
ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансир. 14) 3 0 

                    

Члан 2. 
                    

  Буџет за 2021. годину састоји се од:  

  1) Укупних прихода и примања у износу од                                                                 328 547 000 RSD 

  2) Укупних расхода и издатака у износу од                                                               414 512 000 RSD 
                    

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од  
85 965 

000  динара, обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година   
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члан 2а. 

              

ПРИХОДИ И ПРИМAЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПО ВРСТАМА   
ОДНОСНО ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 

   

класа/категорија/група конто врсте прихода и примања 

план за 2021 

укупна јавна 
средства сред.буџ. структура 

сред.из осталих 
извора 

    пренета средства из претходне године 
85 965 
000,00   767 000,00 86 732 000,00 

700000   текући приходи 
303 836 
000,00 99,92 21 744 000,00 325 580 000,00 

710000   порези 
75 517 
000,00 24,85 0,00 75 517 000,00 

711000   Порез на доходак, добит и капиталне добитке 
47 087 
000,00 15,50   47 087 000,00 

  711111 Порез на зараде 
41 070 
000,00 13,52   41 070 000,00 

  711120 Порез на самосталне делатности 3 620 000,00 1,19   3 620 000,00 

  711140 Порез на приходе од имовине 67 000,00 0,02   67 000,00 

    а) непокретности (закуп)       0,00 

    б) покретност (закуп) 50 000,00 0,02   50 000,00 

    ц) пољопривреда и шумарство 7 000,00 0,00   7 000,00 

    д) земљиште 10 000,00 0,00   10 000,00 

  711180 Самодопринос       0,00 

  711193 Порез на дуге приходе по чл. 85 Закона о поре.на ДГ 30 000,00 0,01   30 000,00 

  711191 Порез на друге приходе 2 300 000,00 0,76   2 300 000,00 

713000   Порез на имовину   
18 000 
000,00 5,92 0,00 18 000 000,00 

  713120 Порез на имовину физичких и правних лица 
14 000 
000,00 4,61   14 000 000,00 

  713310 Порез на наслеђе и поклон 2 500 000,00 0,82   2 500 000,00 

  713400 Порез на капиталне трансакције 1 500 000,00 0,49   1 500 000,00 

  713421 а) порез на пренос апслолутних права (неп.) 1 300 000,00 0,43   1 300 000,00 

  713423 б) порез на пренос апсолутних права (моторна 200 000,00 0,07   200 000,00 



 

Службени лист општине Ражањ         Број 12         26.11.2021.г. 
 

 

1165  

возила) 

    ц) П/П АП-хартија од вредности 0,00     0,00 

  713600 Порез на акције на име и уделе 0,00     0,00 

714000   Порез на добра и услуге 4 830 000,00 1,59   4 830 000,00 

  714510 Такса на друмска моторна возила 3 600 000,00 1,18   3 600 000,00 

  714543 Промена намене пољопривредног земљишта 30 000,00 0,01   30 000,00 

  714562 Накнада за заштиту животне средине 1 200 000,00 0,39   1 200 000,00 

716000   Други порези 5 600 000,00 1,84   5 600 000,00 

  716111 
Ком.такса за истицање фирме на пословном 
простору 5 600 000,00 1,84   5 600 000,00 

730000   донације и трансфери 
221 747 
000,00 72,98 21 064 000,00 242 811 000,00 

731+732   Донације 0,00 0,00 10 881 000,00 10 881 000,00 

733000   Трансфери од других нивоа власти 
221 747 
000,00 72,98 10 183 000,00 231 930 000,00 

740000   Други приходи 6 572 000,00 2,08 680 000,00 7 252 000,00 

741000   Приходи од имовине 1 772 000,00 0,58   1 772 000,00 

  741100 Приходи од камата   0,00   0,00 

  741531 Ком.такса за кориш. Простора на јавним површинама 72 000,00 0,02   72 000,00 

  741534 Накнада за коришћење грађ. Земљишта 30 000,00 0,01   30 000,00 

  741535 Ком. Такса за заузеће повр. Грађ. Материјалом 20 000,00 0,01   20 000,00 

  741522 Накнада за коришћење пољопривредног земљишта 600 000,00 0,20   600 000,00 

  741538 Допринос за уређивање грађевинског земљишта 50 000,00 0,07   50 000,00 

  741526 накнада за коришћење шума 100 000,00 0,21   100 000,00 

  741596 Накнада за коришћење дрвета 900 000,00 0,30   900 000,00 

742000   Приходи од продаје добара и услуга 3 250 000,00 1,00 300 000,00 3 550 000,00 

  742253 Накнада за уређење грађевинског земљишта 20 000,00 0,01   20 000,00 

  742151 Приходи од прод. Доб. и усл.oд стрне трж. Орг.         

  742351 Приходи органа управе 180 000,00 0,06   180 000,00 

  742251 Општинска административна такса 50 000,00 0,02   50 000,00 

  742152 Закуп непокрет. У државној својини 800 000,00 0,26   800 000,00 

  742156 Приходи остварени по основу пружања услуге боравка деце у ПУ 2 000 000,00 0,66   2 000 000,00 

  742378 Родитељски динар за ваннаставне активности   0,00 300 000,00 300 000,00 

  742155 Приходи од давања у закуп 100 000,00 0,21     
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  742255 Такса за озакоњење објеката 100 000,00 0,24     

743000   Новчане казне 1 400 000,00 0,46   1 400 000,00 

  743326 По републичким прописима 1 300 000,00 0,43   1 300 000,00 

  743351 По општинским одлукама 100 000,00 0,03   100 000,00 

744000   
Добровољни трансф. од физичких и правних 
лица 50 000,00     50 000,00 

  744150 Текући добр.трансф. Од физ. И прав. Лица у корист нивоа општина 50 000,00   0,00 50 000,00 

745000   Мешовити и неодређени приходи 100 000,00 0,03 380 000,00 480 000,00 

  745100 Мешовити и неодређени приходи 100 000,00 0,03 380 000,00 480 000,00 

              

800000   Примања од продаје нефинансијске имовине 2 200 000,00       

841000   Примања од продаје земљишта 2 200 000,00 100,00     

  841151 
Примања од продаје земљишта у корист нивоа 
општина 2 200 000,00 100,00     

       

    УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА: 
306 036 
000,00   21 744 000,00   
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члан 2б. 
       ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА 

Шифра 

Назив Средства из буџета 
Структ-

ура % 

Сопствени 

и други 

приходи 

Укупна 

средства 
Надлежан орган/особа 

Програм 

 

Програмска 

активност/  

Пројекат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1101   Програм 1.  Урбанизам и просторно планирање 
800 000 0,3% 16 416 000 

17 216 

000 
  

  1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање 
500 000 0,2% 2 721 000 

3 221 

000 

Начелник општинске 

управе Ражањ 

  1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем 
0 0,0% 13 695 000 

13 695 

000 

Начелник општинске 

управе Ражањ 

  1101-0004 Стамбена подршка 
300 000 0,1% 0 300 000 

Начелник општинске 

управе Ражањ 

1102   Програм 2.  Комунална делатност 
14 380 000 4,7% 3 900 000 

18 280 

000 
  

  1102-0001 Управљање-одржавање јавним осветљењем 
7 500 000 2,5% 1 200 000 

8 700 

000 
ЈП "Путеви Ражањ" 

  1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене 
5 880 000 1,9% 0 

5 880 

000 
ЈКП "Комуналац" Ражањ 

  1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће 
1 000 000 0,3% 2 700 000 

3 700 

000 
ЈКП "Комуналац" Ражањ 

1501   Програм 3.  Локални економски развој 
45 000 0,0% 1 684 000 

1 729 

000 
  

  1501-П1 Подршка развоју инов.приступа за соц.укључивање-Јаке жене 
45 000 0,0% 1 684 000 

1 729 

000 
  

1502   Програм 4.  Развој туризма 
3 676 000 1,2% 0 

3 676 

000 
  

  
1502-0001 

Управљање развојем туризма 
3 676 000 1,2% 0 

3 676 

000 

директор туристичке 

организације 

0101   Програм 5.  Развој пољопривреде 
13 775 000 4,5% 0 

13 775 

000 
  

  

0101-0001 

подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници  
13 775 000 4,5% 0 

13 775 

000 

Начелник општинске 

управе Ражањ 

0401   Програм 6.  Заштита животне средине 
4 826 000 1,6% 22 852 000 

27 678 

000 
  

  

0401-0001 

Управљање заштитом животне средине и природних вредности  
1 790 000 0,6% 0 

1 790 

000 

Фонд за ЗЖС-Комисија за 

ЗЖС 

  

0401-0003 

Заштита природе 
1 536 000 0,5% 800 000 

2 336 

000 

ОУ опшине Ражањ-

Начелник 

  

0401-0004 

Управљање отпадним водама 
1 500 000 0,5% 1 752 000 

3 252 

000 

ОУ опшине Ражањ-

Начелник 

  

0401-0005 

Управљање комуналним отпадом 
0 0,0% 20 300 000 

20 300 

000 
ЈКП "Комуналац" Ражањ 
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0701   Програм 7.  Орган.саобраћаја и саобраћајна инфрастр. 
47 629 000 15,6% 17 650 000 

65 279 

000 
  

  
0701-0002 

Одржавање саобраћајне инфраструктуре 
40 642 000 13,3% 10 300 000 

50 942 

000 

Начелник општинске 

управе Ражањ 

  0701-П1 
Реконструкција дела општинског пута ОП 139-4 од државног пута другог Б 

реда  раскрсница у Подгорцу до Пардика 
6 987 000 2,3% 7 350 000 

14 337 

000 

Начелник општинске 

управе Ражањ 

2001   Програм 8.  Предшколско васпитање 
34 485 000 11,3% 5 110 000 

39 595 

000 
  

  

2001-0001 Функционисање предшколских установа  
31 315 000 10,2% 680 000 

31 995 

000 

Дечији вртић "Лептирић"-

директор 

  2001-П1 

Санација крова на делу дечјег вртића "Лептирићи" Ражањ  
3 170 000 1,0% 4 430 000 

7 600 

000 

Начелник општинске 

управе Ражањ 

2002   Програм 9.  Основно образовање 
38 870 000 12,7% 0 

38 870 

000 
  

  

2002-0001 Функционисање основних школа 
38 870 000 12,7% 0 

38 870 

000 

Директори основних 

школа 

0901   Програм 11.  Социјална  и дечја заштита 
21 620 000 7,1% 6 168 000 

27 788 

000 
  

  
0901-0001 

Социјалне помоћи 
10 840 000 3,5% 0 

10 840 

000 

Центар за соц.рад-

директор 

  
0901-0005 

Активности Црвеног крста 
970 000 0,3% 0 970 000 

председник  Црвеног 

крста Ражањ 

  
0901-0006 

Подршка деци и породица са децом 
2 200 000 0,7% 0 

2 200 

000 

Начелник општинске 

управе Ражањ 

  
0901-0003 

Дневне услуге у заједници 
7 500 000 2,5% 3 000 000 

10 500 

000 

Начелник општинске 

управе Ражањ 

  
0901-П1 

Унапређење услуге помоћ у кући корз хигијенску и здрв.заштиту 
110 000 0,0% 1 013 000 

1 123 

000 

Начелник општинске 

управе Ражањ 

  0901-П2 Социјално становање и активне инклузије 0 0,0% 10 000 10 000   

  
0901-П3 

Боље спречити него лечити 
  0,0% 2 145 000 

2 145 

000 
  

1801   Програм 12.  Примарна здравствена заштита 
12 560 000 4,1% 0 

12 560 

000 
  

  
1801-0001 

Функционисање установа примарне здравствене заштите 
12 560 000 4,1% 0 

12 560 

000 

Дом здравља Ражањ-

директор 

1201   Програм 13.  Развој културе 
10 681 000 3,5% 7 953 000 

18 634 

000 
  

  1201-0001 Функционисање локалних установа културе  
6 680 000 2,2% 100 000 

6 780 

000 

Дом културе Ражањ-

директор 

  1201-0003 

Унапређење система очувања и предствљања културно-историјског наслеђа 
3 500 000 1,1% 0 

3 500 

000 

Дом културе Ражањ-

директор 

  1201-П5 

Фолклор у прекограничном региону-кључ европ. Култ. идентитета 
501 000 0,2% 7 853 000 

8 354 

000 

Начелник општинске 

управе Ражањ 

1301   Програм 14.  Развој спорта и омладине 
10 705 000 3,5% 4 500 000 

15 205 

000 
  

  

1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 
6 000 000 2,0% 0 

6 000 

000 

Спортски савез-

председник 
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  1301-0005 

Спровођење омладинске политике-КЗМ 
435 000 0,1% 0 435 000 

канцеларија за младе 

општине Ражањ 

  1301-П1 

Реконструкција објекта за спорт и физичку културу у Ражњу 
4 270 000 1,4% 4 500 000 

8 770 

000 
  

0602   Програм 15.  Локална самоуправа 
82 076 000 26,8% 22 243 000 

104 319 

000 
  

  
0602-0001 

Функционисање локалне самоуправе и градских општина 
75 056 000 24,5% 22 243 000 

97 299 

000 

Начелник општинске 

управе Ражањ 

  
0602-0002 

Функционисање месних заједница 
4 120 000 1,3% 0 

4 120 

000 

Начелник општинске 

управе Ражањ 

  
0602-0009 

Текућа буџетска резерва 
1 900 000 0,6%   

1 900 

000 

Председник општине 

Ражањ 

  
0602-0010 

Стална буџетска резерва 
1 000 000 0,3%   

1 000 

000 

Општинско веће општине 

Ражањ 

2101 
  

Програм 16. Политички систем локалне самоуправе 
9 908 000 3,2% 0 

9 908 

000 
  

  
2101-0001 

Функционисање скупштине 
4 933 000 1,6% 0 

4 933 

000 

Председник скупштине 

општине Ражањ 

  
2101-0002 

Функиционисање извршних органа 
4 975 000 1,6% 0 

4 975 

000 

Председник општине 

Ражањ 

  УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ  306 036 000 100,0% 
108 476 

000 

414 512 

000 
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члан 2ц.   

Преглед расхода по економским класификацијама 

    

конто извор 01 извор 04 ост. извори укупно 
учешће у укупним 

расходима 

411 58 316 000,00 0,00 0,00 58 316 000,00 14,07 

412 10 128 000,00 0,00 0,00 10 128 000,00 2,44 

413 330 000,00 0,00 0,00 330 000,00 0,08 

414 380 000,00 
130 

000,00 0,00 510 000,00 0,12 

415 3 687 000,00 0,00 99 000,00 3 786 000,00 0,91 

416 1 085 000,00 0,00 0,00 1 085 000,00 0,26 

421 23 473 000,00 0,00 25 000,00 23 498 000,00 5,67 

422 575 000,00 0,00 0,00 575 000,00 0,14 

423 22 527 000,00 0,00 6 711 000,00 29 238 000,00 7,05 

424 1 900 000,00 0,00 0,00 1 900 000,00 0,46 

425 49 825 000,00 
250 

000,00 4 000 000,00 54 075 000,00 13,05 

426 8 542 000,00 0,00 360 000,00 8 902 000,00 2,15 

441 0,00 0,00 0,00 0,00   

451 4 600 000,00 0,00 0,00 4 600 000,00 1,11 

454 7 475 000,00 0,00 0,00 7 475 000,00 1,80 

463 49 710 000,00 0,00 0,00 49 710 000,00 11,99 

464 13 360 000,00 0,00 0,00 13 360 000,00 3,22 

465 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

472 9 930 000,00 0,00 5 711 000,00 15 641 000,00 3,77 

481 14 550 000,00 0,00 0,00 14 550 000,00 3,51 

482 1 356 000,00 0,00 11 000,00 1 367 000,00 0,33 

483 350 000,00 0,00 0,00 350 000,00 0,08 

485 700 000,00 0,00 0,00 700 000,00 0,17 

499 2 900 000,00 0,00 0,00 2 900 000,00 0,70 

511 15 977 000,00 0,00 61 105 000,00 77 082 000,00 18,60 

512 3 380 000,00 0,00 25 988 000,00 29 368 000,00 7,08 

513 0,00 0,00 0,00 0,00   

515 780 000,00 0,00 2 721 000,00 3 501 000,00 0,84 

541 200 000,00 0,00 1 365 000,00 1 565 000,00 0,38 

621 0,00     0,00 0,00 

Ukupno 
306 036 
000,00 

380 
000,00 

108 096 
000,00 

414 512 
000,00 100,00 
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Члан 3. 

         Планирани капитални издаци буџтских корисника за 2021. годину 

исказују се у следећем прегледу: 

         Ек. 
 клас. 

Ред. 
број Опис 

Износ у динарима 

2020 2021 2022 2023 
1 2 3 4 5 6 7 

    А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ         

              

511   Зграде и грађевински објекти         

  1. 

Реконструкција дела општинског пута ОП 

139-4 од државног пута другог Б реда  
раскрсница у Подгорцу до Пардика   14 337 000     

    
Година почетка финанс. пројекта: 

2021         

    
Година завршетка фин. пројекта: 

2021         

    Укупна вредност пројекта:   14 337 000     

    Извори финансирања:         

    Из текућих прихода буџета:   6 987 000     

    Из вишкова средстава   7 350 000     

              

  2.     0 0 0 

    година почетка финан.пројекта:          

    година завршетка фин. Пројекта:         

    Укупна вредност пројекта:         

    извори финансирања:         

    Из текућих прихода буџета:         

    из  вишкова средстава         

УКУПНО: 
   

0 14 337 000 0 0 
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2. ПОСЕБАН ДЕО 
                    

Члан 4. 

  Средства буџета у износу од 316.119.000 динара, средства од додатних прихода  дирeктних и индиректних 

  
корисника средстава буџета у укупном износу од 780.000 динара,средства донације у износу од 11.648.000, и вишак прихода из ранијих година у износу од 85.965.000 
динара распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то: 
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Опис 

Средства из 
буџета 

01 

Средства из 
сопствених извора 

04 

Средства из  
осталих  
извора 

(13 и ост.) 

Укупна 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                    

1         СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ         

    2101     
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ         

    2101-0001   Функционисање Скупштине         

      110   Извршни и законодавни органи         

        411 Плате, додаци и накнаде запослених 1 350 000     1 350 000 

        412 Социјални допр. на терет послодавца 240 000     240 000 

        413 Накнаде у натури 0     0 

        414 Социјална давања запосленима 0     0 

        415 Накнаде за запослене  160 000     160 000 

        422 Трошкови путовања 20 000     20 000 

        423 Услуге по уговору 2 433 000     2 433 000 

        426 Материјал 660 000     660 000 

        465 Остале дотације и трансфери 0     0 

        481 Финансирање политичких стрaнака 70 000     70 000 

          Извори финансирања за функцију 110:         

        01 Приходи из буџета 4 933 000       

          Функција 110: 4 933 000   0 4 933 000 

                    

          Извори финанс. за прог. активн. 2101-0001:         
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        01 Приходи из буџета 4 933 000       

          Свега за програмску активност 2101-0001: 4 933 000 0 0 4 933 000 

                    

          Извори финансирања за програм 16:         

        01 Приходи из буџета 4 933 000       

          Свега за програм 16: 4 933 000 0 0 4 933 000 

                    

          Извори финансирања за раздео 1:         

        01 Приходи из буџета 4 933 000       

          Свега за раздео 1: 4 933 000 0 0 4 933 000 

                    

2         
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНЕ         

    2101     
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ 
ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ         

    2101-0002   Функционисање извршних органа         

      111   Извршни и законодавни органи         

        411 Плате, додаци и накнаде запослених 3 400 000     3 400 000 

        412 Социјални допр. на терет послодавца 605 000     605 000 

        413 Накнаде у натури 0     0 

        415 Накнаде за запослене  0     0 

        416 Награде , бонуси и ост.посебни расх. 300 000     300 000 

        422 Трошкови путовања 200 000     200 000 

        423 Услуге по уговору 470 000     470 000 

          Извори финансирања за функцију 111:         

        01 Приходи из буџета 4 975 000     4 975 000 

          Функција 111: 4 975 000   0 4 975 000 

                    

          Извори финанс. за прог. активн. 2101-0002:         

        01 Приходи из буџета 4 975 000       

          Свега за програмску активност 2101-0002: 4 975 000 0 0 4 975 000 

                    

          Извори финансирања за програм 16:         

        01 Приходи из буџета 4 975 000       

        13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих     0   
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година 

          Свега за програм 16: 4 975 000 0 0 4 975 000 

                    

          Извори финансирања за раздео 2:         

        01 Приходи из буџета         

          Свега за раздео 2: 4 975 000 0 0 4 975 000 

                    

3         ОПШТИНСКА УПРАВА         

    0602     
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 
УПРАВЕ         

    0602-0001   
Функционисање локалне самоуправе и 
градских општина         

      130   Опште услуге          

        411 Плате,  додаци и накнаде запослених 31 500 000     31 500 000 

        412 Социјални допр. на терет послодавца 5 481 000     5 481 000 

        413 Накнаде у натури 330 000     330 000 

        414 Социјална давања запосленима 100 000     100 000 

        415 Накнаде за запослене 2 000 000     2 000 000 

        416 Награде, бонуси и остали пос. расх. 350 000     350 000 

        421 Стални трошкови 7 700 000     7 700 000 

        422 Трошкови путовања 230 000     230 000 

        423 Услуге по уговору 9 140 000   1 000 000 10 140 000 

        424 Специјализоване услуге 900 000     900 000 

        425 Текуће поправке и одржавање 3 820 000   3 200 000 7 020 000 

        426 Материјал 3 635 000     3 635 000 

        464 Трансфери нац. Служби за запошљавање 800 000     800 000 

        472 Накнаде за социјалну зашт. из буџета 200 000     200 000 

        481 Дотације невладиним организацијама 3 250 000     3 250 000 

        482 Порези, обавезне таксе и казне  1 300 000     1 300 000 

        483 Новч. казне и пенали по реш. судова 350 000     350 000 

        485 
Накн. штете за повреде или штет. нан. 
од стр. државних органа 700 000     700 000 

        511 Зграде и грађевински објекти     17 443 000 17 443 000 

        512 Машине и опрема 920 000   600 000 1 520 000 

        515 Нематеријална имовина 30 000     30 000 
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          Извори финансирања за функцију 130:         

        01 Приходи из буџета 72 736 000     72 736 000 

        07 трансфери од других нивоа власти     10 083 000 10 083 000 

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     12 160 000 12 160 000 

          Функција 130: 72 736 000   22 243 000 94 979 000 

                    

      220   Цивилна одбрана         

        423 Услуге по уговору 530 000     530 000 

        425 Текуће поправке и одржавање 1 525 000     1 525 000 

        426 Материјал 75 000     75 000 

        512 Машине и опрема 190 000     190 000 

          Извори финансирања за функцију 220:         

        01 Приходи из буџета 2 320 000     2 320 000 

          Функција 220: 2 320 000   0 2 320 000 

          Извори финанс. за прог. активн. 0602-0001:         

        01 Приходи из буџета 75 056 000     75 056 000 

        07 трансфери од других нивоа власти     10 083 000   

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     12 160 000   

          Свега за програмску активност 0602-0001: 75 056 000 0 22 243 000 97 299 000 

                    

    0602-0009   Текућа буџетска резерва         

      160   Опште јавне услуге некласификоване на другом месту       

        499 Текућа буџетска резерва 1 900 000     1 900 000 

          Извори финансирања за функцију 160:         

        01 Приходи из буџета 1 900 000     1 900 000 

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     0   

          Функција 160: 1 900 000   0 1 900 000 

          Извори финанс. за прог. активн. 0602-0009:         

        01 Приходи из буџета 1 900 000     1 900 000 

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     0   
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          Свега за програмску активност 0602-0009: 1 900 000 0 0 1 900 000 

    0602-0010   Стална буџетска резерва         

      160   Опште јавне услуге некласификоване на другом месту       

        499 Стална буџетска резерва 1 000 000     1 000 000 

          Извори финансирања за функцију 160:         

        01 Приходи из буџета 1 000 000 0 0 1 000 000 

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година         

          Функција 160: 1 000 000 0 0 1 000 000 

          Извори финанс. за прог. активн. 0602-0010:         

        01 Приходи из буџета 1 000 000       

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година         

          Свега за програмску активност 0602-0010: 1 000 000     1 000 000 

                    

          Извори финансирања за програм 15:         

        01 Приходи из буџета 77 956 000       

        07 Tрансфери од другин нивоа власти     10 083 000   

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     12 160 000   

          Свега за програм 15: 77 956 000 0 22 243 000 
100 199 

000 

                    

    1201     ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ         

    1201-0003   Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа   

      840   Верске и остале услуге заједнице         

        481 Дотације невладиним организацијама 3 500 000     3 500 000 

          Извори финансирања за функцију 840:         

        01 Приходи из буџета 3 500 000     3 500 000 

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година         

          Функција 840: 3 500 000     3 500 000 

                    

          Извори финанс. за прог. активн. 1201-0003:         
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        01 Приходи из буџета 3 500 000     3 500 000 

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     0 0 

          Свега за програмску активност 1201-0003: 3 500 000   0 3 500 000 

                    

    1201-П1     Фолклор у прекограничном региону-кључ европског културног идентитета   

      860   Рекреација,спорт,култура и вере некл.на друг.месту       

        423 услуге по уговору 501 000   3 780 000 4 281 000 

        512 Машине и опрема     4 073 000 4 073 000 

          Извори финансирања за функцију 860:         

        01 Приходи из буџета 501 000 0   501 000 

        06 донације од међународних организација     7 101 000 7 101 000 

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     752 000 752 000 

          функција 860: 501 000   7 853 000 8 354 000 

          Извори финанс. за пројекат 1201-П1:         

        01 Приходи из буџета 501 000     501 000 

        06 донације од међународних организација     7 101 000 7 101 000 

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     752 000 752 000 

          Свега за пројекат 1201-П1 501 000   7 853 000 8 354 000 

                    

          Извори финансирања за програм 13:         

        01 Приходи из буџета 4 001 000     4 001 000 

        06 донације од међународних организација     7 101 000 7 101 000 

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     752 000 752 000 

          Свега за програм 13: 4 001 000   7 853 000 11 854 000 

                    

    1101     
ПРОГРАМ 1:УРБАНИЗАМ И ПРОС. 
ПЛАНИРАЊЕ         

    1101-0001   Просторно и урбанистичко планирање         

      620   Развој заједнице         

        515 Нематеријална имовина 500 000   2 721 000 3 221 000 
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          Извори финансирања за функцију 620:         

        01 Приходи из буџета 500 000       

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     2 721 000 2 721 000 

          Функција 620: 500 000   2 721 000 3 221 000 

          Извори финанс. за прог. активн. 1101-0001:         

        01 Приходи из буџета 500 000       

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     2 721 000   

          Свега за програмску активност 1101-0001: 500 000   2 721 000 3 221 000 

                    

    1101-0003   Управљање грађевинским земљиштем         

      620   Развој заједнице         

        511 Зграде и грађевински објекти     13 430 000 13 430 000 

        541 Земљиште     265 000 265 000 

          Извори финансирања за функцију 620:         

        01 Приходи из буџета 0       

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     13 695 000   

          Функција 620: 0   13 695 000 13 695 000 

          Извори финанс. за прог. активн. 1101-0003:         

        01 Приходи из буџета 0       

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     13 695 000   

          Свега за програмску активност 1101-0003: 0   13 695 000 13 695 000 

                    

                    

    1101-0004   Стамбена подршка         

      620   Развој заједнице         

        423 услуге по уговору 300 000     300 000 

        511 Зграде и грађевински објекти       0 

          Извори финансирања за функцију 620:         

        01 Приходи из буџета 300 000     300 000 

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     0 0 
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          Функција 620: 300 000   0 300 000 

          Извори финанс. за прог. активн. 1101-0004:         

        01 Приходи из буџета 300 000     300 000 

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     0 0 

          Свега за програмску активност 1101-0004: 300 000   0 300 000 

                    

          Извори финансирања за програм 1:         

        01 Приходи из буџета 800 000       

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     16 416 000   

          Свега за програм 1: 800 000   16 416 000 17 216 000 

                    

          ФИЗИЧКА КУЛТУРА         

    1301     
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ         

    1301-0005   спровођење омладинске политике         

      150   Опште јавне услуге - истраживање и развој         

        423 Услуге по уговору 85 000     85 000 

        426 Материјал 170 000     170 000 

        512 Машине и опрема 180 000     180 000 

          Извори финансирања за функцију 150:         

        01 Приходи из буџета 435 000     435 000 

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     0   

          Функција 150: 435 000   0 435 000 

          Извори финанс. за прог. активн. 1301-0005:         

        01 Приходи из буџета 435 000       

          Свега за програмску активност 1301-0005: 435 000 0 0 435 000 

                    

    1301-0001   
Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и савезима         

      810   Услуге рекреације и спорта-Спортски савез         

        481 
Дотације спортским и омладинским 
организацијама 6 000 000 0 0 6 000 000 
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          Извори финансирања за функцију 810:         

        01 Приходи из буџета 6 000 000       

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година   0 0   

          Функција 810: 6 000 000 0 0 6 000 000 

                    

          Извори финанс. за прог. активн. 1301-0001:         

        01 Приходи из буџета 6 000 000       

          Свега за програмску активност 1301-0001: 6 000 000 0 0 6 000 000 

                    

    1301-П1     Реконструкција ојбекта за спорт и физичку културу у Ражњу     

      810   Услуге рекреације и спорта         

        511 Зграде и грађевински објекти 4 270 000   4 500 000 8 770 000 

          Извори финансирања за функцију 810:         

        01 Приходи из буџета 4 270 000       

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     4 500 000   

          Функција 810: 4 270 000   4 500 000 8 770 000 

          Извори финансирања за пројекат 1301-П1:         

        01 Приходи из буџета 4 270 000       

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     4 500 000   

          Свега за пројекат 1301-П1: 4 270 000   4 500 000 8 770 000 

                    

          Извори финансирања за програм 14:         

        01 Приходи из буџета 10 705 000       

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година   0 4 500 000   

          Свега за програм 14: 10 705 000 0 4 500 000 15 205 000 

                    

    0901     
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА 
ЗАШТИТА         

    0901-0003   Дневне услуге у заједници         

      020   Старост         
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        472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета  7 500 000   3 000 000 10 500 000 

          Извори финансирања за функцију 020:         

        01 Приходи из буџета 7 500 000       

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     3 000 000   

          Функција 020: 7 500 000   3 000 000 10 500 000 

                    

          Извори финанс. за прог. активн. 0901-0003:         

        01 Приходи из буџета 7 500 000       

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     3 000 000   

          Свега за програмску активност 0901-0003: 7 500 000 0 3 000 000 10 500 000 

                    

    0901-П1     Унапређење услуге помоћи у кући увођењем хигијенске и здравствене заштите у општини Ражањ 

      070   Старост         

        423 Услуге по уговору     47 000 47 000 

        426 Материјал 80 000   0 80 000 

        472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета  30 000   851 000 881 000 

        512 Машине и опрема 0   115 000 115 000 

          Извори финансирања за функцију 070:         

        01 Приходи из буџета  110 000     110 000 

        06 донације од међународних организација     268 000 268 000 

        15 
Неутрошена средства донација из ранијих 
година     745 000 745 000 

          Функција 070: 110 000 0 1 013 000 1 123 000 

          Извори финансирања за пројекат 0901-П1         

        01 Приходи из буџета  110 000   0 110 000 

        06 донације од међународних организација 0   268 000 268 000 

        15 
Неутрошена средства донација из ранијих 
година 0   745 000 745 000 

          Свега за пројекат 0901-П1 110 000 0 1 013 000 1 123 000 

                    

    0901-П2     Социјално становање и активне инклузије         
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      060   Становање         

        422 Трошкови путовања       0 

        423 Услуге по уговору       0 

        426 Материјал       0 

        472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета      10 000 10 000 

          Извори финансирања за функцију 060:         

        01 Приходи из буџета  0     0 

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     10 000 10 000 

          Функција 060: 0 0 10 000 10 000 

          Извори финансирања за пројекат 0901-П2         

        01 Приходи из буџета  0     0 

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     10 000 10 000 

          Свега за пројекат 0901-П2 0   10 000 10 000 

                    

    0901-П3     Боље спречити него лечити         

      090   Социјална заштита некласификована на другом месту       

        421 Стални трошкови     25 000 25 000 

        423 Услуге по уговору     155 000 155 000 

        426 Материјал     115 000 115 000 

        472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета      1 850 000 1 850 000 

          Извори финансирања за функцију 090:         

        01 Приходи из буџета  0     0 

        06 Донације од међународних организација     1 850 000 1 850 000 

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     295 000 295 000 

          Функција 060: 0   2 145 000 2 145 000 

          Извори финансирања за пројекат 0901-П3         

        01 Приходи из буџета  0     0 

        06 Донације од међународних организација     1 850 000 1 850 000 

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     295 000 295 000 

          Свега за пројекат 0901-П3 0   2 145 000 2 145 000 

                    

    0901-0006   Подршка деци и породицама са децом         
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      040   Породица и деца         

        472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2 200 000     2 200 000 

          Извори финансирања за функцију 040:         

        01 Приходи из буџета 2 200 000     2 200 000 

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година   0 0   

          Функција 040: 2 200 000     2 200 000 

                    

          Извори финанс. за прог. активн. 0901-0006:         

        01 Приходи из буџета 2 200 000     2 200 000 

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година   0 0 0 

          Свега за програмску активност 0901-0006: 2 200 000     2 200 000 

                    

    0901-0005   
Подршка реализацији програма Црвеног 
крста         

      090   
Социјална заштита неклас. на другом 
месту         

        481 Дотације невладиним организацијама 970 000     970 000 

          Извори финансирања за функцију 090:         

        01 Приходи из буџета 970 000       

          Функција 090: 970 000   0 970 000 

          Извори финанс. за прог. активн. 0901-0005:         

        01 Приходи из буџета 970 000       

          Свега за програмску активност 0901-0005: 970 000 0 0 970 000 

                    

          Извори финансирања за програм 11         

        01 Приходи из буџета 10 780 000     10 780 000 

        06 донације од међународних организација     2 118 000 2 118 000 

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     3 305 000 3 305 000 

        15 
неутрошена средства донације из ранијих 
година     745 000   

          Свега за програм 11: 10 780 000 0 6 168 000 16 948 000 

                    

    0401     
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ         
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    0401-0003   Заштита природе         

      540   
Заштита биљног и живот. света и 
крајолика         

        423 Услуге по уговору 1 036 000     1 036 000 

        424 Специјализоване услуге 300 000     300 000 

        541 Земљиште 200 000   800 000 1 000 000 

          Извори финансирања за ф-ју 540         

        01 Приходи из буџета 1 536 000     1 536 000 

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     800 000   

          Функција 540: 1 536 000   800 000 2 336 000 

                    

          Извори финанс. за прог. активн. 0401-0003:         

        01 Приходи из буџета 1 536 000       

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     800 000   

          Свега за програмску активност 0401-0003: 1 536 000 0 800 000 2 336 000 

                    

    0401-0004   Управљање отпадним водама         

      520   Управљање отпадним водама         

        511 Зграде и грађевински објекти 1 500 000   1 752 000 3 252 000 

        541 Земљиште       0 

          Извори финансирања за ф-ју 520         

        01 Приходи из буџета 1 500 000       

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година   0 1 752 000   

          Функција 520: 1 500 000   1 752 000 3 252 000 

          Извори финанс. за прог. активн. 0401-0004:         

        01 Приходи из буџета 1 500 000       

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година   0 1 752 000   

          Свега за програмску активност 0401-0004: 1 500 000 0 1 752 000 3 252 000 

                    

    0401-0005   Управљање комуналним отпадом         

      510   Управљање отпадом         



 

Службени лист општине Ражањ         Број 12         26.11.2021.г. 
 

 

1185  

        512 Машине и опрема     20 000 000 20 000 000 

        541 Земљиште     300 000 300 000 

          Извори финансирања за ф-ју 510         

        01 Приходи из буџета 0       

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     20 300 000   

          Функција 510: 0   20 300 000 20 300 000 

          Извори финанс. за прог. активн. 0401-0005:         

        01 Приходи из буџета 0       

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     20 300 000   

          Свега за програмску активност 0401-0005: 0   20 300 000 20 300 000 

                    

          Извори финансирања за програм 6:         

        01 Приходи из буџета 3 036 000       

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     22 852 000   

          Свега за програм 6: 3 036 000 0 22 852 000 25 888 000 

                    

    1102     ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ         

    1102-0008   Управљање и снабдевање водом за пиће         

      630   Водоснабдевање         

        451 Субв. јавн. нефинанси. предуз. и орг. 1 000 000   0 1 000 000 

        511 Зграде и грађевински објекти 0   2 700 000 2 700 000 

          Извори финансирања за функцију 630:         

        01 Приходи из буџета 1 000 000   0   

        13 нераспоређени вишак прих. Из ран.година     2 700 000   

          Функција 630: 1 000 000   2 700 000 3 700 000 

                    

          Извори финанс. за прог. активн. 1102-0008:         

        01 Приходи из буџета 1 000 000       

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     2 700 000   

          Свега за програмску активност 1102-0008: 1 000 000 0 2 700 000 3 700 000 
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    1102-0003   Одржавање чистоће на површинама јавне намене       

      660   
Послови становања и заједнице 
некласификов. на другом месту          

        421 Стални трошкови 5 880 000 0 0 5 880 000 

          Извори финансирања за функцију 660:         

        01 Приходи из буџета 5 880 000       

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година 0 0 0   

          Функција 660: 5 880 000 0 0 5 880 000 

          Извори финанс. за прог. активн.1102-0003:         

        01 Приходи из буџета 5 880 000       

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година         

          Свега за програмску активност 1102-0003: 5 880 000 0 0 5 880 000 

                    

    1102-0001   
Управљање/одржавање јавним 
осветљењем         

      640   Улична расвета         

        421 Стални трошкови 6 500 000 0 0 6 500 000 

        425 Текуће поправке и одржавање 1 000 000     1 000 000 

        512 Машине и опрема     1 200 000 1 200 000 

          Извори финансирања за функцију 640:         

        01 Приходи из буџета 7 500 000       

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година   0 1 200 000 0 

          Функција 640: 7 500 000   1 200 000 8 700 000 

          Извори финанс. за прог. активн. 1102-0001:         

        01 Приходи из буџета 7 500 000       

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година   0 1 200 000   

          Свега за програмску активност 1102-0001: 7 500 000 0 1 200 000 8 700 000 

          Извори финансирања за програм 2:         

        01 Приходи из буџета 14 380 000       

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     3 900 000   



 

Службени лист општине Ражањ         Број 12         26.11.2021.г. 
 

 

1187  

          Свега за програм 2: 14 380 000 0 3 900 000 18 280 000 

                    

    
1501 

    
ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ 
РАЗВОЈ         

    1501-П1     Подршка развоју иновативних модела за соц. укључивање-јаке жене     

      050   Незапосленост         

        415 Накнада за запослене     99 000 99 000 

        423 Услуге по уговору 45 000   1 329 000 1 374 000 

        426 Материјал     245 000 245 000 

        482 Порези, обавезне таксе и казне     11 000 11 000 

          Извори финансирања за функцију 620:         

        01 Приходи из буџета 45 000       

        06 донације од међународних организација   0 1 662 000 1 729 000 

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година         

        15 
Неутрошена средства донација из ранијих 
година     22 000   

          Функција 620: 45 000 0 1 684 000 1 729 000 

          Извори финанс. за пројекат 1501-П1:         

        01 Приходи из буџета 45 000       

        06 донације од међународних организација 0 0 1 662 000 1 729 000 

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година         

        15 
Неутрошена средства донација из ранијих 
година     22 000   

          Свега за пројекат 1501-П1: 45 000 0 1 684 000 1 729 000 

          Извори финансирања за програм 3:         

        01 Приходи из буџета 45 000       

        06 донације од међународних организација 0 0 1 662 000 1 729 000 

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година         

        15 
Неутрошена средства донација из ранијих 
година     22 000   

          Свега за програм 3: 45 000 0 1 684 000 1 729 000 
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0701 

    
ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБАЋАЈА 
И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА         

    0701-0002   
Управљање и одржавање саобраћајне 
инфраструктуре         

      451   Друмски саобраћај         

        425 Текуће поправке и одржавање 39 200 000 0 800 000 40 000 000 

        426 материјал 342 000     342 000 

        511 зграде и грађевински објекти     9 500 000 9 500 000 

          Извори финансирања за функцију 451:         

        01 Приходи из буџета 39 542 000       

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     10 300 000   

          Функција 451: 39 542 000 0 10 300 000 49 842 000 

      360   Јавни ред и безбед. неклас. на другом месту         

        423 Услуге по уговору 100 000     100 000 

        425 Текуће поправке и одржавање 350 000     350 000 

        426 материјал 250 000     250 000 

        512 машине и опрема 400 000     400 000 

          Извори финансирања за функцију 360:         

        01 Приходи из буџета 1 100 000     1 100 000 

          функција 360: 1 100 000     1 100 000 

                    

          Извори финанс. за прог. активн. 0701-0002:         

        01 Приходи из буџета 40 642 000       

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     10 300 000   

          Свега за програмску активност 0701-0002: 40 642 000 0 10 300 000 50 942 000 

                    

    

0701-П1 

    
Реконструкција дела општинског пута ОП 139-4 од државног пута другог Б реда  раскрсница у 
Подгорцу до Пардика 

      451   Друмски саобраћај         

        511 зграде и грађевински објекти 6 987 000   7 350 000 14 337 000 

          Извори финансирања за функцију 451:         

        01 Приходи из буџета 6 987 000       
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        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     7 350 000   

          Функција 451: 6 987 000   7 350 000 14 337 000 

          Извори финансирања за пројекат 0701-П1:         

        01 Приходи из буџета 6 987 000       

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     7 350 000   

          Свега за пројекат 0701-П1: 6 987 000   7 350 000 14 337 000 

                    

          Извори финансирања за програм 7:         

        01 Приходи из буџета 47 629 000       

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     17 650 000   

          Свега за програм 7: 47 629 000 0 17 650 000 65 279 000 

                    

    2001     
ПРОГРАМ 8:ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И 
ВАСПИТАЊЕ       

    2001-П1     Санација крова на делу дечјег вртића "Лептирићи" у Ражњу       

      911   Предшколско образовање         

        511 Зграде и грађевински објекти 3 170 000   4 430 000 7 600 000 

          Извори финансирања за функцију 911:         

        01 Приходи из буџета 3 170 000     3 170 000 

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година   0 4 430 000 4 430 000 

          Функција 911: 3 170 000 0 4 430 000 7 600 000 

          Извори финанс. за пројекат 2001-П1:         

        01 Приходи из буџета 3 170 000     3 170 000 

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година   0 4 430 000 4 430 000 

          Свега за пројекат 2001-П1: 3 170 000   4 430 000 7 600 000 

          Извори финансирања за програм 8:         

        01 Приходи из буџета 3 170 000     3 170 000 

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година   0 4 430 000 4 430 000 

          Свега за програм 8: 3 170 000   4 430 000 7 600 000 
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    0101     
ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ 
РАЗВОЈ         

    0101-0001   
Подршка за спровођење пољопривредне 
политике у локалној заједници         

      421   Пољопривреда         

        423 Услуге по уговору 1 900 000     1 900 000 

        426 Материјал 100 000     100 000 

        451 субвенције јавним нефин. Пред. И организ. 3 600 000     3 600 000 

        454 субвенције приватним предузећима 7 475 000     7 475 000 

        481 Дотације невладиним организацијама 700 000     700 000 

          Извори финансирања за функцију 421:         

        01 Приходи из буџета 13 775 000       

          Функција 421:         

          Извори финанс. за прог. активн. 0101-0001:         

        01 Приходи из буџета 13 775 000       

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година   0 0   

          Свега за програмску активност 0101-0001: 13 775 000 0 0 13 775 000 

                    

          Извори финансирања за програм 5:         

        01 Приходи из буџета 13 775 000       

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година   0 0   

          Свега за програм 5: 13 775 000 0 0 13 775 000 

                    

          Извори финансирања за Главу 3.0         

        01 Приходи из буџета 186 277 000     
186 277 

000 

        06 донације од међународних организација     10 881 000 10 881 000 

        07 трансфери од других нивоа власти     10 083 000 10 083 000 

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     85 965 000 85 965 000 

        15 
Неутрошена средства донација из ранијих 
година     767 000 767 000 

          Свега за главу 3.0: 186 277 000 0 107 696 293 973 
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000 000 

                    

          
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ         

    0401     
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ 
СРЕДИНЕ         

    0401-0001   Управљање заштитом животне средине          

      560   Заштита животне средине         

        423 Услуге по уговору 450 000     450 000 

        424 Специјализоване услуге 500 000     500 000 

        481 Дотације невладиним организацијама 60 000     60 000 

        512 Машине и опрема 780 000     780 000 

          Извори финансирања за функцију 560:         

        01 Приходи из буџета 1 790 000     1 790 000 

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     0   

          Функција 560: 1 790 000   0 1 790 000 

                    

          Извори финанс. за прог. активн. 0401-0001:         

        01 Приходи из буџета 1 790 000       

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     0   

          Свега за програмску активност 0401-0001: 1 790 000 0 0 1 790 000 

                    

          Извори финансирања за програм 6:         

        01 Приходи из буџета 1 790 000       

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     0   

          Свега за програм 6: 1 790 000 0 0 1 790 000 

                    

          ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ         

    2002     ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ         

    2002-0001   Функционисање основних школа         

      912   Основно образовање         
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          О.Ш. "Иван Вушовић" Ражањ         
                    

        463 Трансфери осталим нивоима власти 19 645 000     19 645 000 

                    

          О.Ш. "Вук Караџић" Витошевац         

        463 Трансфери осталим нивоима власти 18 495 000     18 495 000 

                    

          
ШОМО "Владимир Ђорђевић"  

Алексинац         

        463 Трансфери осталим нивоима власти 730 000     730 000 

          Извори финансирања за функцију 912:         

        01 Приходи из буџета 38 870 000     38 870 000 

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     0 0 

          Функција 912: 38 870 000 0 0 38 870 000 

                    

          Извори финанс. за прог. активн. 2002-0001:         

        01 Приходи из буџета 38 870 000     38 870 000 

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     0 0 

          Свега за програмску активност 2002-0001: 38 870 000   0 38 870 000 

                    

          Извори финансирања за програм 9:         

        01 Приходи из буџета 38 870 000     38 870 000 

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     0   

          Свега за програм 9: 38 870 000   0 38 870 000 

                    

          ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАЖАЊ         

    0901     
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА 
ЗАШТИТА         

    0901-0001   
Једнократне помоћи и други облици 
помоћи         
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      070   
Социјална помоћ угроженом становништву 
некласификована на другом месту         

        463 Трансфери осталим нивоима власти 1 840 000     1 840 000 

          Извори финансирања за функцију 070:         

        01 Приходи из буџета 1 840 000     1 840 000 

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     0   

          Функција 070: 1 840 000   0 1 840 000 

                    

      090   
Социјална заштита некласиф. на другом 
месту         

        463 Трансфери осталим нивоима власти 9 000 000     9 000 000 

          Извори финансирања за функцију 090:         

        01 Приходи из буџета 9 000 000     9 000 000 

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     0   

          Функција 090: 9 000 000   0 9 000 000 

                    

          Извори финанс. за прог. активн. 0901-0001:         

        01 Приходи из буџета 10 840 000       

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     0   

          Свега за програмску активност 0901-0001: 10 840 000 0 0 10 840 000 

                    

          Извори финансирања за програм 11:         

        01 Приходи из буџета 10 840 000       

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     0   

          Свега за програм 11: 10 840 000 0 0 10 840 000 

                    

          
ДОМ ЗДРАВЉА "ДР МИЛОРАД 
МИХАЈЛОВИЋ"         

    1801     ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА       

    1801-0001   
Функционисање установа примарне 
здравствене заштите         

      721   Oпште медицинске услуге         

        464 Дотације здравственим организацијама 12 560 000     12 560 000 
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          Извори финансирања за функцију 721:         

        01 Приходи из буџета 12 560 000     12 560 000 

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     0   

          Функција 721: 12 560 000   0 12 560 000 

                    

          Извори финанс. за прог. активн. 1801-0001:         

        01 Приходи из буџета 12 560 000       

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     0   

          Свега за програмску активност 1801-0001: 12 560 000 0 0 12 560 000 

          Извори финансирања за програм 12:         

        01 Приходи из буџета 12 560 000     12 560 000 

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     0 0 

          Свега за програм 12: 12 560 000   0 12 560 000 

                    

                    

  3.1.       КУЛТУРА         

          ДОМ КУЛТУРЕ РАЖАЊ         

    1201     
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 
ИНФОРМИСАЊА         

    1201-0001   
Функционисање локалних установа 
културе         

      820   Услуге културе         

        411 Плате, додаци и накнаде запослених 2 396 000     2 396 000 

        412 Социјални допр. на терет послодавца 428 000     428 000 

        414 Социјална давања запосленима 40 000     40 000 

        415 Накнаде за запослене 50 000     50 000 

        421 Стални трошкови 930 000     930 000 

        422 Трошкови путовања 20 000     20 000 

        423 Услуге по уговору 1 560 000   100 000 1 660 000 

        425 Текуће поправке и одржавање 250 000     250 000 

        426 Материјал 330 000     330 000 

        465 Остале дотације и трансфери       0 

        482 Порези, обавезне таксе и казне 16 000     16 000 
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        512 Машине и опрема 410 000     410 000 

        515 Нематеријална имовина 250 000     250 000 

          Извори финансирања за функцију 820:         

        01 Приходи из буџета 6 680 000     6 680 000 

        04 Сопствени приходи   0     

        07 Трансфери од других нивоа власти     100 000   

          Функција 820: 6 680 000 0 100 000 6 780 000 

                    

          Извори финанс. за прог. активн. 1201-0001:         

        01 Приходи из буџета 6 680 000       

        04 Сопствени приходи   0     

        07 Трансфери од других нивоа власти     100 000   

          Свега за програмску активност 1201-0001: 6 680 000 0 100 000 6 780 000 

                    

          Извори финансирања за програм 13:         

        01 Приходи из буџета 6 680 000       

        04 Сопствени приходи   0     

        07 Трансфери од других нивоа власти     100 000   

          Свега за програм 13: 6 680 000 0 100 000 6 780 000 

                    

          Извори финансирања за Главу 3.1;         

        01 Приходи из буџета 6 680 000       

        04 Сопствени приходи   0     

        07 Трансфери од других нивоа власти     100 000   

          Свега за Главу 3.1: 6 680 000 0 100 000 6 780 000 

                    

  3.2.       ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ         

          П.У. "ЛЕПТИРИЋИ" РАЖАЊ         

    
2001 

    
ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 
И ОБРАЗОВАЊЕ         

    2001-0001   
Функционисање и остваривање 
предшколског васпитања и образовања         

      911   Предшколско образовање         

        411 Плате, додаци и накнаде запослених 18 620 000     18 620 000 

        412 Социјалн  допр. на терет послодавца 3 195 000     3 195 000 

        413 Накнаде у натури 0   0 0 
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        414 Социјална давања запосленима 240 000 130 000   370 000 

        415 Накнаде за запослене 1 307 000     1 307 000 

        416 Награде, бонуси и ост .пос.расходи 435 000     435 000 

        421 Стални трошкови 1 443 000     1 443 000 

        422 Трошкови путовања 20 000     20 000 

        423 Услуге по уговору 2 065 000   300 000 2 365 000 

        424 Специјализоване услуге 200 000     200 000 

        425 Текуће поправке и одржавање 600 000 250 000   850 000 

        426 Материјал 2 750 000     2 750 000 

        465 Остале дотације и трансфери 0     0 

        482 Порези, обавезне таксе и казне 40 000 0   40 000 

        511 Зграде и грађевински објекти 50 000     50 000 

        512 Машине и опрема 350 000   0 350 000 

          Извори финансирања за функцију 911:         

        01 Приходи из буџета 31 315 000     31 315 000 

        04 Сопствени приходи   380 000   380 000 

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     0 0 

        16 
родитељски динар за ваннаставне 
активности     300 000 300 000 

          Функција 911: 31 315 000 380 000 300 000 31 995 000 

                    

          Извори финанс. за прог. активн. 2001-0001:         

        01 Приходи из буџета 31 315 000     31 315 000 

        04 Сопствени приходи   380 000   380 000 

        16 
родитељски динар за ваннаставне 
активности     300 000 300 000 

          Свега за програмску активност 2001-0001: 31 315 000 380 000 300 000 31 995 000 

                    

          Извори финансирања за програм 8:         

        01 Приходи из буџета 31 315 000     31 315 000 

        04 Сопствени приходи   380 000   380 000 

        16 
родитељски динар за ваннаставне 
активности     300 000 300 000 

          Свега за програм 8: 31 315 000 380 000 300 000 31 995 000 

          Извори финансирања за Главу 3.2;         
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        01 Приходи из буџета 31 315 000     31 315 000 

        04 Сопствени приходи   380 000   380 000 

        16 
родитељски динар за ваннаставне 
активности     300 000   

          Свега за Главу 3.2: 31 315 000 380 000 300 000 31 995 000 

                    

  3.3.       МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ         

    0602     ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА         

    0602-0002   Функционисање месних заједница         

      160   
Опште јавне услуге некласиф. на другом 
месту         

        421 Стални трошкови 750 000     750 000 

        423 Услуге по уговору 300 000     300 000 

        424 Специјализоване услуге 0     0 

        425 Текуће поправке и одржавање 3 020 000     3 020 000 

        426 Материјал 0     0 

        512 Машине и опрема 50 000     50 000 

          Извори финансирања за функцију 160:         

        01 Приходи из буџета 4 120 000     4 120 000 

        04 Сопствени приходи   0   0 

        07 Трансфери од других нивоа власти     0 0 

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     0 0 

          Функција 160: 4 120 000 0 0 4 120 000 

                    

          Извори финанс. за прог. активн. 0602-0002:         

        01 Приходи из буџета 4 120 000     4 120 000 

        04 Сопствени приходи   0   0 

        07 Трансфери од других нивоа власти     0 0 

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     0 0 

          Свега за програмску активност 0602-0002: 4 120 000 0 0 4 120 000 

                    

          Извори финансирања за програм 15:         

        01 Приходи из буџета 4 120 000     4 120 000 

        04 Сопствени приходи   0   0 
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        07 Трансфери од других нивоа власти     0 0 

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     0 0 

          Свега за програм 15: 4 120 000 0 0 4 120 000 

          Извори финансирања за Главу 3.3;         

        01 Приходи из буџета 4 120 000     4 120 000 

        04 Сопствени приходи   0   0 

        07 Трансфери од других нивоа власти     0 0 

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     0 0 

          Свега за Главу 3.3: 4 120 000 0 0 4 120 000 

                    

  3.4.       ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА         

    1502     ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА         

    1502-0001   Управљање развојем туризма         

      473   Туризам         

        411 Плате, додаци и накнаде запослених 1 050 000     1 050 000 

        412 Социјални допр. на терет послодавца 179 000     179 000 

        415 накнаде за запослене 170 000     170 000 

        421 Стални трошкови 270 000     270 000 

        422 Трошкови путовања 85 000     85 000 

        423 Услуге по уговору 1 612 000     1 612 000 

        425 Текуће поправке и одржавање 60 000     60 000 

        426 Материјал 150 000     150 000 

        465 Остале дотације и трансфери       0 

        512 Машине и опрема 100 000     100 000 

          Извори финансирања за функцију 473:         

        01 Приходи из буџета 3 676 000     3 676 000 

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година   0 0   

          Функција 473: 3 676 000 0 0 3 676 000 

          Извори финанс. за прог. активн. 1502-0001:         

        01 Приходи из буџета 3 676 000       
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        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     0   

          Свега за програмску активност 1502-0001: 3 676 000 0 0 3 676 000 

          Извори финансирања за програм 4:         

        01 Приходи из буџета 3 676 000       

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     0   

          Свега за програм 4: 3 676 000 0 0 3 676 000 

                    

          Извори финансирања за Главу 3.4;         

        01 Приходи из буџета 3 676 000       

        13 
Нераспоређени вишак прих. из ранијих 
година     0   

          Свега за Главу 3.4: 3 676 000 0 0 3 676 000 

                    
                    

          УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3. 296 128 000 380 000 
108 096 

000 
404 604 

000 

                    

          УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 306 036 000 380 000 
108 096 

000 
414 512 

000 
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III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 

                    

          Члан 5.       

     У складу са упутством Министарства финансија, локална власт у 2021.години планира укупна средства потребна за исплату плата запослених на нивоу 
исплаћених плата у 2020.години на бази броја запослених који раде, и то: 

председника општине и његовог заменика, сектретара скупштине општине и начелника општинске управе 

29 запослених у Општинској управи на неодређено време 

10 запослених у Општини на одређено време 

1 запосленог у Туристичкој организације општине Ражањ на неодређено време 

22 запослена радника у предшколским установама на неодређено време 

2 запослених у установама културе на неодређено време 

          
  
         

          Члан 6.       

      За извршавање ове одлуке одговоран је председник општине.         

      Наредбодавац за извршење буџета је председник општине. 

                    

          Члан 7.       

      Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер, односно лице које 

је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из   

средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.       

                    

          Члан 8.       

      За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред функционера односно 

руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава, одговоран је начелник општинске управе. 

                    

          Члан 9.       

      Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута 

годишње информише општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно  

деветомесечног периода. 

      У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, општинско веће усваја и  

доставља извештај Скупштини општине.         

      Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања. 
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Члан 10. 

      Одлуку о промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу    

са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси  извршни орган власти         

Сагласно члану 69. и 70. Закона о буџетском систему Р.Србије, и члана 69. став 1. тачка 10. Статута Општине Ражањ,Општинско веће одлучује о употреби 
средстава текуће и сталне буџетске резерве, на предлог Одељења за привреду и финансије општине Ражањ.  

члан 11 

      Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси    

      општинско веће         

члан 12. 

      Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином,    

приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.   

      Председник општине, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може поднети захтев    

Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат   

реализације јавних инвестиција.         

                    

Члан 13. 

      Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и других 

корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на  

консолидованом рачуну трезора. 

        

Члан 14. 

      Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2021. години по посебном акту (решење) који доноси  

председник општине, на основу одлуке општинског већа и предлога комисије за доделу средстава, у оквиру следећих раздела: 

      Раздео 3. Програм 15;прог.активност 0602-0001; економска класификација 481       

      Раздео 3. Програм 13;прог.активност 1201-0003; економска класификација 481     

      Раздео 3  Програм 14;прог.активност 1301-0001; економска класификација 481     

      Раздео 3. Програм 2; прог. активност 1102-0008; економска класификација 451     

      Раздео 3. Програм 5; прог. активност 0101-0001; економска класификација 481 и 451     

      Раздео 3. Програм 6;прог. активност 0401-0001; економнска класификација 481     

      Глава 3.3 Програм 15; прог.актиност 0602-0002-Месне заједнице- економска класификација 421    

                              Распоред и коришћење средстава у 2021. години на осталим економским класификацијама у оквиру Главе 3.3 програма 15, програмске 
активности 0602-0002-Месне заједнице, вршиће се по посебном акту (решењу) општинског већа  

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2021. години по посебном акту (решење) који доноси  
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Председник скупштине општине у оквиру следећих раздела: 

Раздео 1. Програм 16; програм. активност 2101-0001; економска класификација  481. 

                    

Члан 15. 

      Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати  

апропријацији  која им је за ту намену овом одлуком одобрена и пренета. 

      Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу 

преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, уз сагласност   

општинског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 3. ове одлуке.     

      Корисници буџетских средстава су обавезни, да пре покретања поступка јавне набавке за преузимање 

обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност надлежног извршног органа локалне власти.   

      Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, 

обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.         

      Обавезе преузете у 2020. години у складу са одобреним апропријацијама у 2020. години, а не извршене у  

току 2020. године, преносе се у 2021. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених   

апропријација овом одлуком.           
                    

          Члан 16.       

      Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске  

основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.   

                    

          Члан 17.       

      Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног  

акта, уколико законом није друкчије прописано. 

      Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3.  

Закона о буџетском систему. 

                    

          Члан 18.       

      Набавка добара, радова и услуга корисника буџета вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама   

("Службени гласник РС", број 91/2019).         
Прагови до који се закон не примењује дефинисани су чланом 27. Закона о јавним набавкама. 
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          Члан 19.        

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним приходима и примањима буџета.  

Ако се у току године примања и приходи смање, издаци и расходи буџета извршаваће се по приоритетима и то: обавезе утврђене  

законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање   

корисника буџетских средстава.         

                    

          Члан 20.       

      Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу 

њихових захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.       

      Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије). 

  

          Члан 21.       

      Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2021. години само у складу са  

чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, председник општине,  

односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.       

          
  
         

          Члан 22.       

      Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника општине засновати радни 

однос са новим лицима до краја 2021. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена 

у оквиру износа средстава која су, у складу са овом Одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику. 

                    

  

          Члан 23.       

      Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2021.години обрачунату исправку вредности  

нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава  

за рад.                 

                    

          Члан 24.       

      За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у  

приходима и расходима буџета, Скупштина општине може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о 
јавном дугу ("Службени гласник РС", број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018 и 91/2019)). 
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          Члан 25.       

      Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2020. године, средства 

која нису утрошена за финансирање расхода у 2020. години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком 

о буџету општине Ражањ за 2020. годину. 

                    

          Члан 26.       

      Изузетно , у случају да се буџету општине Ражањ из другог буџета (Републике, Покрајине, друге општине) 

определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета  

услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати и поступку   

доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара или увећава одговарајуће апропријације 

за извршење расхода по том основу, у складу са чланом  5. Закона о буџетском систему.       

                    

          Члан 27.       

      Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава у  

смислу Закона о буџетском систему који су укључени у систем консолидованог рачуна  трезора неће се вршити 

уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом, односно актом    

Скупштине општине и уколико тај план нису доставили Управи за трезор.         

                    

          Члан 28.       

      У буџетској 2021. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих и других врста накнада 

и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџета,   

осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2021. години.         

                    

          Члан 29.       

      Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и  

примања, који нису општи приход буџета (извор 01 - Приходи из буџета), обавезе може преузимати само до нивоа   

остварења тих приход или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација. 

      Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација из  

разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања    

преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговореног рока за плаћање или   

отказати уговор.     
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Члан 30. 

      Приоритет у извршењу расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне 

трошкове, трошкове текуће поправке и одржавања и материјал.         

      Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова  

текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у року утврђеном законом   

који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.        

                    

Члан 31. 

           Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач општина Ражањ, дужни су да најкасније до 31. октобра текуће  

буџетксе године део од најмање 5% добити, односно вишка прихода над расходима по завршном рачуну за 2020. годину, уплате 

у буџет Општине Ражањ 
                    

Члан 32. 

    
Ову одлуку доставити министарству надлежном за послове финансија, објавити у службеном гласилу општине Ражањ и интернет страници 
општине Ражањ 

                    

Члан 33. 

                    

      Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Ражањ",   

а примењиваће се од 1, јануара 2021.године. 

                    

                    

Број: 400-433/21-01           

                    

У Ражњу,  26.11.2021. године.         
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На основу члана 5. Став 6. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС“, број 

54/09....149/20) и члана 26. Одлуке о буџету општине Ражањ за 2021. годину(„Сл.лист 

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

Општине Ражањ бр.1/19),Уговора о реализацији подршке развоју задругарства број 110-

187/21-01 од 22.11.2021.године, Председник општине Ражањ доноси 

 

РЕШЕЊЕ 

О БИЛАНСИРАЊУ НАМЕНСКИХ 

СРЕДСТАВА 

 

I 

У члану 4. Посебног дела Одлуке о буџету Општине Ражањ за 2021. годину, у 

колони 7 (средства из буџет), у оквиру извора 01-приходи буџета, билансирају се 

наменска средства уплаћена од стране Министарства за бригу о селу, у оквиру раздела 3- 

Општинска управа, ПРОГРАМ 5: Пољопривреда и рурални развој, програмска активност 

0101-0001-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници, 

функција 421-пољопривреда, додаје се економска класификација 454-субвенције 

приватним предузећима, износ „7.475.000“ динара 

 

II 

У члану 1. Одлуке о буџету општине Ражањ за 2021.годину, позицију прихода, тачка 

4. „трансфери“, економска класификација 733 увећати за „7.475.000“ динара, тако да се 

постојећи износ „224.455.000“ мења износом „231.930.000“. 

У члану 2а. Одлуке о буџету општине Ражањ за 2021.годину, у плану прихода за 

2021. годину, колона „средства буџета “, класу прихода на позицији 733-трансфери од 

других нивоа власти, износ „214.272.000“ заменити износом „221.747.000“. 

 

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 2021.годину. 

 

IV 

Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије, Министарству финансија, 

Начелнику општинске управе општине Ражањ, и архиви општине Ражањ. 

 

 

Број: 400-433/21-01 ПРЕДСЕДНИК 

У Ражњу, 26.11.2021.године 

Добрица Стојковић,с.р. 
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На основу члана 43.   Одлуке о социјалној заштити општинеРажањ (''Сл. лист општине 

Ражањ'', број 7/11, 2/14, 8/17, 12/18 и 17/18) и члана 69 став 1 тачка 19. Статута општине 

Ражањ (''Службени лист оштине Ражањ'', број1/19), Општинско веће општине Ражањ на 

седници одржаној 18.11.2021. године доноси  

 

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УСЛОВИМА 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА И ПРУЖАЊА УСЛУГЕ ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА 

 

 

Члан 1. 

У члану 13. став 2. тачка 3. брише се ''.'' и додаје '','' и додаје тачка 4. која гласи: 

''- сву документацију неопходну за утврђивање прихода породице у циљу одређивања 

учешћа корисника у трошковима услуге соцоијалне заштите.'' 

У свему осталом Правилник остаје непромењен. 

 

Члан 2. 

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења. Правилник објавити у Службеном листу 

општине Ражањ. 

 

 

 

У Ражњу, 18.11.2021.г.  Општинско веће Општине Ражањ 

   

Број: 560-5/21-01  Добрица Стојковић,с.р. 
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На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. Гласник 

РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 

9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018,23/2019 и 128/2020 -  др. 

закон), на предлог Савета за безбедностсаобраћаја општине Ражањнадлежни извршни 

орган локалне самоуправе Ражањ на седници одржаној дана 18.11.2021. године, доноси 

ПРОГРАМ 

за рад Савета за безбедност саобраћаја општине Ражањ за 2022. годину 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Програмом за рад Савета за безбедност саобраћаја на подручју локалне 

самоуправеРажањ за 2022. годину (у даљем тексту: Програм) утврђују се циљеви, мере и 

активности у оквиру кључних области рада, рокови, финансијска средства и одговорни 

субјекти за спровођење истих, предвиђени законским и подзаконским прописима о 

безбедности саобраћаја на путевима у циљу унапређења безбедности саобраћаја на 

путевима. 

Члан 2. 

У складу са чланом 17, 18. и 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима("Сл. 

Гласник РС",  бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. 

закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - др. закон, 87/2018, 23/2019 и 

128/2020 -  др. закон), средства за реализацију Програма предвиђена суПредлогом 

финансијског плана општинске управе за 2022. годинуу висини од 1.100.000,00 динара, од 

чега 1.100.000,00 динара од наплаћених новчаних казни за прекршаје и привредне 

преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима и биће усмеренана 

спровођење мера и активности у оквиру кључних области рада које представљају саставни 

део овог Програма. 

Члан 3. 

Коришћење наведених средстава из члана 2. овог Програма биће засновано на 

принципу финансирања програмских задатака из реалних извора и у динамици која 

обезбеђује реализацију расхода по утврђеним приоритетима Савета за безбедност 

саобраћаја на подручју локалне самоуправе Ражањ до нивоа реализованих прихода. 

Члан 4. 

Уколико се приходи не остваре у планираном износу, планиране активности 

реализују се према степену приоритета које одреди Савет за безбедност саобраћаја на 

подручју локалне самоуправе Ражањ. 
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Члан 5. 

У складу са чланом 9. ставом2. тачком 15. Закона о безбедности саобраћаја на 

путевима и чланом 30. Правилника о раду савета за координацију послова безбедности 

саобраћаја на путевима ("Сл. Гласник РС", бр. 8/2020) координатор доставља Програм 

Агенцији на сагласност путем ИСА апликације (уколико Агенција за безбедност 

саобраћаја не да другачије инструкције). 

 

II РЕАЛИЗАЦИЈА МЕРА И РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА 

Члан 6. 

Средства за реализацију дефинисана у члану 2. Програма, сходно одредбама Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима("Сл. Гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 

32/2013 - одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука УС, 24/2018, 41/2018, 

41/2018 - др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 -  др. закон) и Правилника о раду савета за 

координацију послова безбедности саобраћаја на путевима("Сл. Гласник РС", бр. 8/2020), 

користиће се за мере и активности описане у табелама. 
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Област рада: Унапређење саобраћајне инфраструктуре 

Р. бр. Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Извори 

финансирања 

(*) 

Одговорни 

субјекти 

1.  Уређење зона школа 

 

- Уређење пешачких Зона школа 

- Уградња мерача брзине у зони 

школе у насељеним местима 

Смиловац и Скорица 

Децемба

р 2022 

550.000,00 НК Општинска 

управа 

општине 

Ражањ 

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, поклони или 

прилози покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 

 

Област рада: Рад савета 

Р. бр. Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Извори 

финансирања 

(*) 

Одговорни 

субјекти 

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, поклони или 

прилози покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 

Област рада: Унапређење саобраћајног образовања и васпитања 

Р. бр. Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Извори 

финансирања 

(*) 

Одговорни 

субјекти 

1.  Саобраћајно васпитање и 

образовање најмлађих учесника у 

саобраћају 

Поделакњига Пажљивкова правила у 

саобраћају и бојанке Пажљивкова 

правила у саобраћају саедукативним 

часом о саобраћајном васпитању,  и 

поделом промоматеријала 

Пажљивкова правила у саобраћају 

Децемба

р 2022 

30.000,00 НК Општинска 

управа 

општине 

Ражањ 

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, поклони или 

прилози покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 
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Област рада: Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја 

Р. бр. Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Извори 

финансирања 

(*) 

Одговорни 

субјекти 

1.  Едукација родитеља и опремање 

одговарајућом заштитном опремом 

(подела дечијих ауто седишта са 

едукацијом о употреби, подела 

промоматеријала, опрема за 

бициклисте, трактористе и возаче 

теретних возила) 

 

Набавка и подела дечијих ауто 

седишта и едукација о правилној 

употреби, подела промоматеријала, 

опрема за бициклисте, трактористе и 

возаче теретних возила 

 

Децемба

р 2022 

330.000,00 

 

 

НК Оштинска 

управа 

општине 

Ражањ 

2.  Обележавање Светског дана сећања 

на жртве саобраћајних незгода 

(трећа недеља новембра), кроз 

поделу промоматеријала и 

послужења за учеснике 

Обележавање Светског дана сећања на 

жртве саобраћајних незгода (трећа 

недеља новембра), кроз поделу 

промоматеријала и послужења за 

учеснике 

 20.000 НК Оштинска 

управа 

општине 

Ражањ 

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, поклони или 

прилози покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 

Област рада: Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја 

Р. бр. Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Извори 

финансирања 

(*) 

Одговорни 

субјекти 

1.        
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2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, поклони или 

прилози покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 

 

Област рада: Опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја 

Р. бр. Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Извори 

финансирања 

(*) 

Одговорни 

субјекти 

1.  Унапређење међусобне 

комуникације и коодринације 

хитних служби приликом настанка 

саобраћајне незгоде 

 

Набавка одговарајуће опреме прва 

фаза: 

 

- Аналогна професионална радио 

станица ICOM IC – F5022_IC-

F6022 или одговарајућа комада 

2; 

- Магнетне антене за мобилне 

радио-станице комада 2; 

- Антена репетитора за аналогни 

репетитор комада 1; 

- Антенски кабли од антене до 

дуплексера аналогног 

репетирора 40 м; 

- Дуплексер аналогног 

Децемба

р 2022 

170.000,00 

 

 

 

НК Општинска 

управа 

општине 

Ражањ 
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репетитора комада 1 и 

- Напајање аналогног репетитора 

комада 1 

 

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, поклони или 

прилози покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 

 

Област рада Финансијска 

средства 

Проценат по 

областима 

Унапређење саобраћајне инфраструктуре 550.000,00 50% 

Рад савета   

Унапређење саобраћајног образовања и васпитања 30.000,00 2,73% 

Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја 350.000,00 31,82% 

Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја   

Опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја 170.000,00 15,45% 

 

УКУПНО: 1.100.000,00 100% 

 

                                                                                                                                                                                                                                   ПОТПИС 

Добрица Стојковић,с.р. 

Председник 
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На основу члана 72. Закона о социјалној заштити (''Сл. гласник РС'' број 24/11), члана 43.   

Одлуке о социјалној заштити општинеРажањ (''Сл. лист општине Ражањ'', број 7/11, 2/14, 8/17, 

12/18 и 17/18) и члана 69 став 1 тачка 19.Статута општине Ражањ (''Сл. Лист општине Ражањ'', 

број 1/19),Општинско веће општине Ражањ на седници одржаној 18.11.2021. године доноси  

 

РЕШЕЊЕ 

I 

Утврђују се критеријуми за учешће у цени услуге социјалне заштите лични пратилац детета. 

II 

Учешће корисника и њихових сродника обавезних на издржавање у плаћању цене услуге 

утврђује се у зависности од висине прихода породице, у складу са одредбама Закона о 

социјалној заштити.  

Приходи породице се утврђују сабирањем свих прихода чланова породице укључујући, али не 

ограничено на: зараду, пензију, приходе од камате, ренте, накнаде за помоћ и негу другог лица 

и сва остала редовна новчана примања која се могу документовати. Тако добијен збир 

прихода дели се са бројем чланова домаћинства и добијени износ се рачуна као приход 

породице у утврђивању учешћа у економској цени услуге. 

III 

Учешће у економској цени услуге лични пратилац детета утврђује се на следећи начин:  

Цензуснегрупе 
Приход по члану породице у 

Односу на ниво новчане социјалне 

помоћи (НСП) 

% учешћа 

корисника у 

цениуслуге 

I До 2,5 НСП за појединца 0% 

II Од 2,5 до 3,5 НСП за појединца 10% 

III Од 3,5 до 4,5 НСП за појединца 20% 

IV Од 4,5 до 5,5 НСП за појединца 30% 

V Од 5.5 до 6.5 НСП за појединца 40% 

VI Од 6.5 до 7.5 НСП за појединца 55% 

VII Преко 7.5 НСП за појединца 100% 

 

 

IV 
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У случају да се у једном домаћинству услуга пружа за два или више корисника, рачунати 

приходе домаћинства у односу на број чланова, те на основу тога утврдити цензусну групу 

корисника. 

V 

Решење  доставити Центру за социјални рад, пружаоцу услуге, Одељењу за друштвене 

делатности, општу управу, правне и заједничке послове, Одељењу за привреду и финансије и 

архиви. Ово Решење објавити у Службеном листу општине Ражањ. 

 

У Ражњу, 18.11.2021.г.  Општинско веће Општине Ражањ 

   

Број: 560-6/21-01  Добрица Стојковић,с.р. 
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Ha основу члана 12. став 1. и 3. Закона о управљању миграцијама ( „Сл. гласник PC" 

Бр.107/12) и члана 69. став 1. тачка 19. Статута општине Ражањ ( „Сл. лист општине 

Ражањ"бр. 1/19). Општинско веће општине Ражањ на седници одржаној дана18.11.2021. 

године донело je 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА МИГРАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

 

I. Образује се Савет за миграције општине Ражањ, у који се именују: 

за председника: 

1.   Слободанка Јоцић, члан Већа општинеРажањ;  

за чланове/чланице: 

2. Звездана Бркић, секретар Скупштине општине Ражањ, 

3. Марија Ракић, повереник за избеглице и миграције општине Ражањ, 

4. Надица Јанковић, представник Црвеног крста општине Ражањ, 

5. др Сандра Тодоровић, представник Дома здравља Ражањ за медицинска питања, 

6. Мирослав Јеремић, представник Полицијске станице Ражањ, 

7. Јасмина Ракић, директор Центра за социјални рад општине Ражањ. 

 

II. Савет за миграције обавља послове који се односе на праћење и извештавање 

Комесаријата за избеглице и миграције Републике Србије о миграцијама на територији 

општине Ражањ, предлаже програме, мере и планове активности које треба предузети ради 

ефикасног управљања миграцијама, као и друге послове у области управљања миграцијама у 

складу са законом. 

III. Стручне и организационе послове за Савет за миграције обављаће Одељењеза друштвене 

делатности, општу управу, правне и заједничке послове. 

IV. Ово Решење објавити у „Службеном листу општине Ражањ". 

Општинско веће општине Ражањ 

Број :110-183/21-11 

У Ражњу , 18.11.2021. године 

ПРЕДСЕДНИК  

       Добрица Стојковић,с.р. 
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Република Србија 

ОПШТИНА РАЖАЊ 

Општинско веће 

Број:110-184/21-01 

Датум:18.11.2021.године 

Р  А  Ж  А  Њ 

 

 На основу члана 46. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи (''Службени 

гласник РС'', број 129/07,83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана 69. став 1. 

тачка 19. Статута општине Ражањ (''Службени лист општине Ражањ'', број 1/19), а у вези 

са чланом 2. Методологије за избор кандидата за чланове Савета за праћење примене 

Етичког кодекса функционера локалне самоуправе, која је саставни део Одлуке о усвајању 

Етичког кодекса функционера локалне самоуправе („Службени лист општине Ражањ“, 

број 2/21),  Општинско веће општине Ражањ, дана18.11.2021. године, доноси 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Конкурсне комисије за избор кандидата 

 за чланове Савета за праћење примене 

Етичког кодекса функционера локалне самоуправе 

 

1. ОБРАЗУЈЕ СЕКонкурснакомисија за избор кандидата за чланове Савета за 

праћење применеЕтичког кодекса функционера локалне самоуправеопштине 

Ражањ (у даљем тексту Комисија). 

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

Председник Комисије: 

 Ивана Пејовић, дипл. правник 

            Чланови Комисије: 

 Марија Вујчић, дипл. менаџер 

 Лидија Крстић, економиста 

3. Задатаци Комисије су: 

- Расписивање и спровођење јавног конкурса за избор кандидата за чланове Савета 

за праћење применеЕтичког кодекса функционера локалне самоуправе општине 

Ражањ. 

- Прима и разматра пристигле пријаве, оцењује формалну испуњеност услова; 

- Формирање ранг листе на основу усвојених критеријума, јавно објављује листу 

приспелих пријава и записнике о свом раду. 

- Након спроведеног јавног конкурса и формирања ранг листе кандидата за чланове 

Савета, Комисија исту доставља Скупштини општине Ражањ. 

4. Решење доставити члановима комисије и архиви. 

 

Општинско веће општине Ражањ 

Председник,         Добрица Стојковић,с.р. 
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На основу члана 2. Методологије за избор кандидата за чланове Савета за праћење 

примене Етичког кодекса функционера локалне самоуправе, која је саставни део Одлуке о 

усвајању Етичког кодекса функционера локалне самоуправе („Службени лист општине 

Ражањ“, број2/21), Општинско веће општине Ражањ, на седници одржаној 18.11.2021. 

године, расписује 

 

 

Јавни конкурс  

 

за избор кандидата 

 

 за чланове Савета за праћење примене 

Етичког кодекса функционера локалне самоуправе 

 

 

Предмет јавног конкурса 

 

Овим јавним конкурсом бирају се кандидати за чланове Савета за праћење примене 

Етичког кодекса функционера локалне самоуправе (у даљем тексту: Савет). 

 

На основу спроведеног јавног конкурса, Скупштина општине именује 7 чланова Савета. 

 

Ко може бити учесник јавног конкурса 

 

Учесник јавног конкурса може бити сваки пунолетни држављанин Републике Србије са 

пребивалиштем на територији општине, који због својих стручних, радних и моралних 

квалитета ужива углед у својој средини и општини у целини и који има подршку 

одговарајућег удружења, организације, другог правног лица или најмање пет грађана. 

 

Начин кандидовања 

 

Пријаву на конкурс може да поднесе свако лице које испуњава прописане услове.  

 

Кандидата за члана Савета може да предложи свако физичко или правно лице, а нарочито: 

верска заједница, невладина организација, месна заједница, удружење, струковно 

удружење, односно организација у области здравства, образовања, спорта, правосуђа и 

слично. 

 

Садржина пријаве, односно предлога кандидата 

 

Пријава се подноси у писаном облику и обавезно садржи: име и презиме кандидата, ЈМБГ, 

адресу пребивалишта, занимање, контакт телефон кандидата. 
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Предлог кандидата подноси се у писаном облику и мора бити образложен. Поред података 

о кандидату (име и презиме кандидата, адреса пребивалишта, занимање) предлог  садржи 

име и презиме и контакт телефон лица представника предлагача кандидата. 

 

Документација која се прилаже 

 

Уз пријаву, кандидат подноси фотокопију личне карте, кратку биографију и одговарајуће 

препоруке удружења, организације, установе или групе грађана који пружају подршку том 

кандидату. 

 

Уз предлог кандидата подноси се  изјава лица које се предлаже за кандидата да прихвата 

учешће на конкурсу. 

 

Кандидат, односно предлагач кандидата може поднети и другу документацију којом 

потврђује испуњеност услова за учешће на јавном конкурсу и наводе изнете у биографији, 

односно предлогу кандидата. 

 

Спровођење јавног конкурса 

 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју посебним решењем образује Општинско 

веће. 

 

Конкурсна комисија разматра поднета пријаве, односно предлоге кандидата и достављену 

документацију, оцењује испуњеност услова кандидата, обавља усмени разговор са 

кандидатима у циљу формирања ранг листе кандидата и утврђује и Општинском већу 

доставља образложену ранг листу кандидата за чланове Савета.  

 

Актом о образовању Комисије утврђују се састав и број чланова Комисије и именују  њени 

чланови, ближе се одређују њени задаци и рокови за њихово извршење, као и друга 

питања од значаја за рад Комисије. 

 

Коме се подноси пријава, односно предлог кандидата 

 

Пријава, односно предлог кандидата подноси се Конкурсној комисији преко писарнице 

ОУ општине Ражањ или на адресу ТРГ Светог Саве 33. 

Пријаве, односно предлози кандидата, са документацијом која се прилаже, достављају се 

на адресу назначену у овом јавном конкурсу, у затвореној коверти са назнаком 

„Конкурсна документација, не отварати“, непосредном предајом писарници или поштом 

препоручено. 
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Лице за контакт 

 

Лице задужено за комуникацију и давање потребних објашњења кандидатима, односно 

предлагачима је Лидија Крстић, телефон 064/3654718, електронска пошта 

pisarnica@razanj.org 

 

Рок за подношење пријава, односно предлога кандидата и 

спровођење јавног конкурса 

 

Јавни конкурс траје до 03.12.2021. године (15 дана од дана објављивања на интернет 

презентацији општине). 

Конкурсна комисија ће спровести поступак и утврдити ранг листу кандидата у року од 5 

дана од дана истека рока трајања овог конкурса. 

 

Објављивање јавног конкурса 

 

Овај јавни конкурс објављује се на интернет презентацији општине и на огласној табли 

органа општине Ражањ. 

 

 

Општинско веће општине Ражањ 

 

Број :110-185/21-11 

У Ражњу , 18.11. 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Добрица Стојковић,с.р. 
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Република Србија 

ОПШТИНА РАЖАЊ 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 111-17/21-01 

Датум: 18.11..2021.год 

Трг Светог Саве бр.33 

Р А Ж А Њ 

 

 Општинско веће Општине Ражањ, на основу члана 97. и члана 110. 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 25.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 18.11.2021. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о неуспеху јавног конкурса 

 

 IУТВРЂУЈЕ СЕ да Јавни конкурс за попуњавање положаја начелника Општинске 

управе општине Ражањ – положај у I групи, на период од 5 (пет) година број 111-11/21-01 

од 25.10.2021.године, није успео јер није било пријава на јавни конкурс. 

 

 IIОво Решење објавити у „Службеном листу општине Ражањ“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Сходно одредбама члана 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) којим је прописано да пре оглашавања јавног конкурса за 

попуњавање положаја надлежни покрајински орган, односно Веће образује конкурсну 

комисију, Општинско веће општине Ражањ је образовало Конкурсну комисију за избор 

начелника Општинске управе општине Ражањ Решењем број 111-10/21-01 од 25.10.2021. 

године. 

 Председник Конкурсне комисије је у складу са чланом 110. 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)  и чланом 25. Уредбе о спровођењу интерног и 

јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“број 95/2016)доставиоИзвештај у коме је 

навео да су чланови Конкурсне комисије на састанку одржаном дана 16.11.2021. године 

констатовали да на Јавни конкурс број 111-11/21-01 од 25.10.2021.године није пристигла 

ниједна пријава. 
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 На основу горе изнетог, те у складу са одредбама члана 110. став 1. тачка 1) Закона 

о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, донето је 

решење као у диспозитиву. 

Ово решење је коначно. 

        ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

  

        _____________________ 

Добрица Стојковић,с.р. 
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	Uzimajući sve gorenavedeno u obzir, definisani su sledeći osnovni principi ove Strategije za oživljavanje, promovisanje iodrživo korišćenje kulturnog nasleđa Ražnja i Bobovog Dola.
	Prekogranična saradnja mora da se razmatra kao inovativno oruđe za intenziviranje regionalnog i lokalnog razvoja s obe strane granice, a ovo oruđe treba da obezbedi neophodnu osnovu za ostvarivanje integriteta između zajedničkih prednosti i postojećih...
	Drugi vodeći princip strategije je partnerstvo, koje zahteva obezbeđivanje neophodnih uslova za izgradnju efikasnog međuodnosa između lokalnih i državnih vlasti, struktura građanskog društva i predstavnika biznisa. Partnerstvo i rad u širokim mrežama ...
	Treći princip ove strategije je princip koordinacije. Ovaj princip zahteva postizanje logičnog međuodnosa između aktivnosti unutar upravljačkih struktura i između samih struktura na svim nivoima da bi se postigao očekivani stepen razvoja prekogranične...
	Princip „zaokružene celine" je još jedan važan princip, koji pretpostavlja bliske veze i međuodnose između aktivnosti, određene različitim prioritetima i akcijama za postizanje kompleksnog društvenog i ekonomskog efekta i povećanje pozitivnih uticaja ...
	Princip transparentnosti u upravljanju dokumentima nalaže dostupnost jasno izraženog, izvodljivog i razumljivog sistema monitoringa za implementaciju strateških ciljeva određenih dokumentom.
	Vizija odgovara na nekoliko pitanja na sintetizovan način: „Gde smo sada?" „Gde bismo želeli da budemo?", „Šta bismo želeli da postignemo?", „Kako da znamo da smo to postigli?" Realističnim formulisanjem Vizije određujemo kako bismo želeli da „vidimo"...
	Kreirana iz ovih motiva, Vizija razvoja prekogranične saradnje u ciljnoj regiji može se predstaviti sledećom porukom:
	Implementacija vizije treba da se ostvari pod uslovima bliskog međuodnosa i partnerstva između lokalnih entiteta u celini, predstavnika privrede, struktura građanskog društva, državnih i lokalnih vlasti iz pograničnih teritorija. Ona se mora realizova...
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