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Година  2017  Број  7 Прибој, 07. 08.2017. године Излази по потреби 
Рок за рекламацију 10 дана 

 

I АКТА  ПРЕДСЕДНИКА  ОПШТИНЕ   
 

На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа  (''Сл. Лист општине Прибој'', бр 
16/08) и на основу члана 6. Правилника о награђивању ученика из Буџета општине Прибој 
(''Сл. лист општине Прибој, бр. 6/17) Општинско веће општине Прибој, на седници 
одржаној 28.06.2017.године, телефонским путем,  донело је следећи    
    
 

З А К Љ У Ч А К 
 

1. Да се за постигнуте резултате у школској 2016./17. години ученицима доделе 
награде у следећим износима: 

 
   I Ученицима који су основно и средње образовање школске 2016./17. године 
завршили са просечном оценом 5,00 по ...................................8.000,00 динара; 
 
 II Ученицима који су основно и средње образовање школске 2016./17. године 
завршили као ученици генерације по.......................10.000,00 динара 
 
 III За ученике који су освојили једно од прва три места на  међународним 
такмичењима: 

• за прво место.по......................15.000,00 динара 
• за друго место.по.......................12.000,00 динара 
• за треће место .по......................10.000,00 динара 

 
  За менторе ученика на међународним такмичењима исплатити награду у износу 
награде коју је остварио ученик, с тим да, у случају да један ментор има више такмичара, 
истом буде додељена једна награда, и то за освојен највећи резултат његовог ученика-
такмичара. 
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  IV За ученике који су освојили једно од прва три места на  републичким 
такмичењима: 

• за прво место..по......................10.000,00 динара 
• за друго место..по......................8.000,00 динара 
• за треће место.по.......................7.000,00 динара 

 
 За менторе ученика на републичким такмичењима исплатити награду у износу 
награде коју је остварио ученик, с тим да, у случају да један ментор има више такмичара, 
истом буде додељена једна награда, и то за освојен највећи резултат његовог ученика-
такмичара. 
 
 
 V За ученике који су освојили једно од прва три места на  окружним такмичењима: 

• за прво место.по.........................5.000,00 динара 

• за друго место.по.......................3.000,00 динара 

• за треће место .по......................2.000,00 динара 

  
 За менторе ученика на који су освојили прво место на окружним такмичењима 
исплатити награду у износу награде коју је остварио ученик,с тим да, у случају да један 
ментор има више такмичара, истом буде додељена једна награда, и то за освојен највећи 
резултат његовог ученика-такмичара. 
 
 VI За ученике који су освојили једно од прва три места на окружном екипном 
такмичењу, у следећим износима: 
                - прво место по..........................2.000,00 динара 
                - друго место по.........................1.500,00 динара 
               -  треће место по.........................1.000,00 динара 
 
        Закључак објавити у ''Службеном листу општине Прибој'' 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01 број:06- 254 од 28.06.2017. године 

   
 

                                                                                             ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                Лазар Рвовић, дипл. правник,с.р. 
 
 

__________________________ 
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На основу чл. члана 76. став 1. тачка 6. Статута општине Прибој (Службени лист 
општине Прибој, број: 12/2008), члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист 
општине Прибој“,број:16/08) и члана 24. Правилника о одобравању и финансирању 
програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта („Сл.лист 
општине Прибој“,број: 2/2017 од 27.02.217. године) Општинско веће општине Прибој, на 
седници одржаној 05.07.2017..године, телефонским путем, донело је:  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о расподели средстава на спортске клубове и организације за 2017.годину 

 
На основу  члана 24. Правилника о одобравању и финансирању програма за 

задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта („Сл.лист општине 
Прибој“,број: 2/2017 од 27.02.217. године) општинско веће средства планирана Одлуком 
о буџету за 2017. годину, раздео 4, глава 4.16.2- Спортски савез Прибој, функција 810, 
апропријација 242-спортски клубови и манифестације, економска класификација 481, у 
укупном износу од 23.400.000,00 динара, расподелило је на спортске клубове и 
организације у следећим износима: 
 

број КОРИСНИК Средства за 
корисника 

1 Рукометни клуб ,,Прибој'' 5,030,000.00 
2 Фудбалски клуб ,,ФАП'' 5,400,000.00 
3 Кошаркашки клуб ,,Прибој'' 4,560,000.00 
4 Одбојкашки клуб ,,Прибој'' (м) 400,000.00 
5 Женски одбојкашки клуб ,,Прибој'' 500,000.00 
6 Атлетски клуб ,,ФАП'' 750,000.00 
7 Шах клуб ,,ФАП'' 350,000.00 
8 Фудбалски клуб ''033'' 70,000.00 
9 Карате клуб ФАП 100,000.00 
10 Карате клуб ''Обилић'' 100,000.00 
11 Стрељачки клуб ''Прибој'' 50,000.00 
12 Спортско удружење ''Ганикус'' 50,000.00 
13 Железнички клуб планинара ,,Љесковац'' 100,000.00 

14 Удружење спортских риболоваца ''Лим- 
Ст. град'' 50,000.00 

16 Тениски клуб ,,Прибој 1880'' 40,000.00 
17 Спортско удружење “Соко – Лим” 100,000.00 
18 Спортска резерва 50,000.00 
19 Коришћење објеката Спортског центра 800,000.00 
20 Коришћење Градске спортске дворане 4,900,000.00 

    23,400.000.,00 
 

Општинско веће даје сагласност да сви спортски клубови користе термине, у 
договору  са органима установа за физичку културу Спортски центар и  Градска спортска 
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дворана, према потребама клубова и распореду термина Установа за физичку културу 
Спортски центар и Градска спортска дворана. 

Трошкови коришћења спортских објеката Установа за физичку културу Спортски 
центар и  Градска спортска дворана биће покривени са рачуна из средстава Спортског 
савеза планираних буџетом општине Прибој за 2017. годину (ближе опредељених у ставу 1 
тачка 19. и 20. овог Решења) 

Обавезује се Спортски савез да опредељена средства из става 1. овога Решења по 
претходно поднетим захтевима установа за физичку културу Спортски центар и  Градска 
спортска дворана по основу коришћења истих од стране спортских клубова преноси 
Спортском центару и  Градској спортској дворани. 

Обавезују се корисници средстава из диспозитива овога решења да рационално 
користе одобрена средства и у складу са позитивним прописима информишу општинско 
веће и скупштину општине Прибој о утрошку предметних средстава. 

Пренос средстава са рачуна извршења буџета општине Прибој за спортске клубове 
иорганизације вршиће се на рачун Спортског савеза Прибој, по претходно поднетим 
захтевима Спортског савеза. Спортски савез је у обавези извршити правдање пренетих 
средстава Одељењу за друштвене делатности буџет и финансије. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Одлуком о буџету општине Прибој за 2017.годину („Сл.лист општине Прибој“, 

број: 12/2016 од 27.12.2016  и 5/2017 од 24.05.2017. године) раздео 4, глава 4.16.2- 
Спортски савез Прибој, функција 810, апропријација 242-спортски клубови и 
манифестације, економска класификација 481, утврђена су средства за финансирање 
спортских клубова и организација за 2017. годину укупном износу од 23.400.000,00 
динарa,. 

Скупштина општине Прибој на седници одржаној 27.02.2017. године донела је 
Правилник о одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба и интереса 
грађана у области спорта којим се ближе уређује начин доделе средстава спортским 
клубовима и организацијама. Сагласно одредбама предметног правилника председник 
општине Решењем 01 бр. 06-76 од 07.03.2017. године образовао је Комисију за расподелу 
средстава у спорту и категоризацију спортских организација са циљем да утврди предлог 
о додели средстава за реализацију годишњих и посебних програма. 

Комисија у саставу: Миломир Филиповић,  Драгомир Минић, Саво Спасојевић,  
Денис Шарак и Филип Комарица  већином гласова донела је Предлог расподеле 
средстава предвиђена буџетом Општине Прибој намењена за подршку локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима за 2017. годину бр. 02-2769. који је 
достављен општинском већу и садржи све елементе за распоред предметних средстава. 

Општинско веће је на седници одржаној 29.06.2017. године у целости усвојила 
предметни предлог за распоред средстава на спортске клубове и организације и одлучила 
као у ставу 1. диспозитива овога Решења. 

У ставу 2. диспозитива овога Решења дата је сагласност надлежним органима 
Установа за физичку културу Спортски центар и Градска спортска дворана да договорно 
утврде начин коришћења спотрских објеката од стране спротских клубова и удружења.  

Ставом 3. диспозитива овога Решења општинско веће је прописало начин 
покривања трошкова коришћења спотрских објеката Установа за физичку културу 
Спортски центара  Градске спортске дворане. 
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Став 4., 5. и 6. диспозтива овога Решења прописује се обавеза достављања 
извештаја и рационалног коришћења средстава опредељених за ове намене, као и начин 
преноса и правдања предметних средстава за спортске клубове и организације 

Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“ 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01 број:06-266 од  05.07.2017.године 

 
                                                                                    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                              Лазар Рвовић, дипл.правник,с.р. 
 

___________________________ 
 

На основу чл. члана 76. став 1. тачка 6. Статута општине Прибој (Службени лист 
општине Прибој, број: 12/2008), члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист 
општине Прибој“,број:16/08) и члана 24. Правилника о одобравању и финансирању 
програма за задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта („Сл.лист 
општине Прибој“,број: 2/2017 од 27.02.217. године) Општинско веће општине Прибој, на 
седници одржаној 05.07.2017.године, телефонским путем , донело је:  

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о расподели средстава за учешће у програмима и пројектима у области спорта  за 
2017.годину 

 
На основу  члана 24. Правилника о одобравању и финансирању програма за 

задовољавање потреба и интереса грађана у области спорта („Сл.лист општине 
Прибој“,број: 2/2017 од 27.02.217. године) општинско веће средства планирана Одлуком 
о буџету за 2017. годину, раздео 4, глава 4.16.2- Спортски савез Прибој, функција 810, 
апропријација 243-учешће у програмима и пројектима, економска класификација 481, у 
укупном износу од 1.500.000,00 динара, расподелило је на спортске клубове и 
организације у следећим износима: 
 

број КОРИСНИК Средства за 
корисника 

1 Карате клуб ФАП 100,000.00 
2 Карате клуб ''Обилић'' 100,000,00 
3 Спортско удружење ''Ганикус'' 300,000.00 
4 Женски кошаркашки клуб Прибој 120,000.00 
5 Железнички клуб планинара ,,Љесковац'' 250,000.00 
6 Омладинске спортске игре 630,000.00 

    1,500,00.,00 
 

Обавезују се корисници средстава из диспозитива овога решења да рационално 
користе одобрена средства и у складу са позитивним прописима информишу општинско 
веће и скупштину општине Прибој о утрошку предметних средстава. 
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Пренос средстава са рачуна извршења буџета општине Прибој за спортске клубове 
и организације вршиће се на рачун Спортског савеза Прибој, по претходно поднетим 
захтевима Спортског савеза. Спортски савез је у обавези извршити правдање пренетих 
средстава Одељењу за друштвене делатности буџет и финансије. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Одлуком о буџету општине Прибој за 2017.годину („Сл.лист општине Прибој“, 

број: 12/2016 од 27.12.2016  и 5/2017 од 24.05.2017. године) раздео 4, глава 4.16.2- 
Спортски савез Прибој, функција 810, апропријација 243-учешће у програмима и 
пројектима, економска класификација  481, утврђена су средства за финансирање 
програма и пројеката из области спортта за 2017. годину предвиђенау  укупном износу 
од 1.500.000,00 динарa,. 

Скупштина општине Прибој на седници одржаној 27.02.2017. године донела је 
Правилник о одобравању и финансирању програма за задовољавање потреба и интереса 
грађана у области спорта којим се ближе уређује начин доделе средстава спортским 
клубовима и организацијама. Сагласно одредбама предметног правилника председник 
општине Решењем 01 бр. 06-76 од 07.03.2017. године образовао је Комисију за расподелу 
средстава у спорту и категоризацију спортских организација са циљем да утврди предлог 
о додели средстава за реализацију годишњих и посебних програма. 

 
Комисија у саставу: Миломир Филиповић,  Драгомир Минић, Саво Спасојевић,  

Денис Шарак и Филип Комарица  већином гласова донела је Предлог расподеле 
средстава предвиђена буџетом Општине Прибој намењена за подршку локалним 
спортским организацијама, удружењима и савезима за 2017. годину бр. 02-2769. који је 
достављен општинском већу и садржи све елементе за распоред предметних средстава. 

 
Општинско веће је на седници одржаној 29.06.2017. године у целости усвојила 

предметни предлог за распоред средстава за учешће у програмима и пројектима у 
области спорта за 2017. годину  и одлучила као у ставу 1. диспозитива овога Решења. 

 
Став 2. и 3. диспозтива овога Решења прописује се обавеза достављања извештаја и 

рационалног коришћења средстава опредељених за ове намене, као и начин преноса и 
правдања предметних средстава за спортске клубове и организације 

. 
Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“ 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 

01 број:06-266 од  05.07.2017.године 
 
 

                                                                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                       Лазар Рвовић, дипл.правник,с.р. 

 
__________________________ 
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   На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа општине Прибој („Сл.лист 
општине Прибој“, бр.16/08) Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 
05.07.2017. годин,телефонским путем, донело је 

 
З А К Љ У Ч АК 

 
 Даје се сагласност Председнику општине Прибој да може да закључи Анекс бр. 2 – 
основног Уговора о превозу пензионера на територији општине Прибој 01 број: 06-14 од 
20.01.2016. године, у коме су регулисани међусобни односи, права и обавезе уговорених 
страна и исти продужи на период од 01.07. до 31.12.2017. године. 
 
 Закључак објавити у“Службеном листу општине Прибоj“.   
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01 број:06-266 од  05.07.2017.године 

 
                                                                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                       Лазар Рвовић, дипл.правник,с.р. 
_____________________ 

 
 На основу члана 26. Пословника о раду Општинског већа („Сл.лист општине 
Прибој“, бр.16/08) Општинско веће општине Прибој, на седници одржаној 
05.07.2017.године, телефонским   путем, разматрало је захтев Спортског савеза Прибој за 
повећање средстава за учешће у МОСИ играма и донело 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 I  Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Прибој за 2017 .годину  
(„Сл.лист општине Прибој“, број:12/16, 5/17), раздео 4, глава 4.01-Општинска управа, 
програм 0602, програм 15-локална самоуправа, ПА 0009-текућа буџетска резерва, 
функција 130, апропријација 62, ек.класификација 499-текућа буџетска резерва, одобравају 
се средства Спортском савезу Прибој , у  износу од 1.500.000,00 динара, на име 
недостајућих средстава за учешће на МОСИ играма. 
 II  За овај износ умањиће се апропријација 62- текућа буџетска резерва, а увећаће сe 
раздео 4., глава 4.16.2, програм 1301, програм 14 ПА 0001, функција 810 апропријација 244 
економска класификација 481000. 
 III Решење ће реализовати Општинска управа-Одељење за друштвене делатности, 
финансије и буџет. 
 IV Решење доставити: Одељењу за друштвене делатности, финансије и буџет  и 
Спортском савезу Прибој. 

  V   Решење објавити у „Службеном листу општине Прибој“. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
01 број:06-266 од  05.07.2017.године 

                                                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                               Лазар Рвовић, дипл.правник,с.р. 
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На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», 
број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015), Правилникa о условима и поступку давања у 
закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државој својини („Сл.гласник РС“, 
бр.16/2017)  и Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у 
закуп пољопривредног земљишта у државној својини (''Сл.лист општине Прибој , број 12  
/2016) председник општине Прибој је дана 04.08.2017. године, донео 

                                 

                                                           ОДЛУКУ  

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ  

У ОПШТИНИ ПРИБОЈ  
 

и расписује  
 

О Г Л А С 
ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ 

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У 

ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ПРИБОЈ  

I 

                                                     - Предмет јавног надметања - 

1. Расписује се оглас за јавну  лицитацију у првом кругу за давање у закуп и на 
коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Прибој у 
следећим катастарским општинама:      

 
КО Број јавног 

надметања 
Површина 

(ха, ари, м2) 
Почетна 
цена 
( дин / ха) 

Депозит 
(дин) 
20% 

Период 
закупа 
(год) 

Степен 
заштите 

Бања 1 0.3750 1050,00    210,00   
Бучје 2 0,7806 1568,00 313,60   
Црнузи 3 0,0736 1568,00 313,60   
Калафати 4 0,0792 1100,00 220,00   
Прибојска 
голеша 

5 0,4753 1100,00 220,00   

Приб.Челице 6 0,1857 1568,00 313,60   
Прибој 7 0,9550 1 300,00 260,00   
 УКУПНО 2.9244  
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2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским 
општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су 
предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Општине Прибој у 
канцеларији бр 5 сваког радног дана од  08 до 15 часова.  

Контакт особа Мирослав Буквић тел. 033/2452-341. 

       3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.  

 

        4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се 
извршитиза све КО радним данима у времену од 8:00 до 14:00 часова, од објављивања 
огласа до првог дана предвиђеног за јавно надметање. 

 

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по 
било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и 
на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта. 

6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног 
земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на 
коришћење. 

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за 
пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе. 

8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања 
означена * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три 
агроекономске године и није било предмет коришћења.  

9.  Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.                                            

 
                                                                 II  

                          – Услови за пријављивање на јавно надметање- 

1.  Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта 
у државној својини има: 
- физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у 

активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у 
катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је  
власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта; 

- физичко лице - уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у 
активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на 
територији јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се 
парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа; 

- правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у 
активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног земљишта 
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најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет 
закупа и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та 
катастарска општина. 

 
2. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног 

земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 
1. овог огласа има: 
- физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и 

налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу;   
- физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и 

налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу 
прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са 
чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из 
обновљивих извора од биомасе и сточарства. 

 
3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих 
докумената:  

- доказ о месту пребивалишта три године за физичка лица; 
- извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана 

објављивања огласа) као доказ да има седиште на територији јединице локалне самоуправе 
којој припада катастарска општина у којој се налази земљиште које је предмет закупа за 
правна лица; 

- потврда о активном статусу из Регистра пољопривредних газдинстава за три 
године; 

- извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 
0,5 ха пољопривредног земљишта за физичка лица (не старији од шест месеци); 

- извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план као доказ о 
власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет 
закупа за физичка лица (не старији од шест месеци); 

- извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 
10 ха пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази 
земљиште које је предмет закупа (не старији од шест месеци). 

 
          4. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у 
државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * 
у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената: 
- фотокопијом  личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за 

физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од 
шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица; 

- потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава. 
 

          5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих 
извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у 
табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената: 
-      потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава; 
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-    за правна лица - извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана 
објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из 
обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност 
надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења 
Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде и заштите животне средине;  

-    за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има  
енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа; 

 
          6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе  оригинале 
докумената из тачаке 3, 4 и 5. овог одељка на увид  Комисији за спровођење поступка 
јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са 
јавног надметања, преда оригинале докумената из тачаке 3, 4 и 5 . овог одељка Комисији 
за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује 
испуњеност услова из овог огласа. 
 
          7. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном 
надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања. 
 
         8. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од 
стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка 
јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном 
надметању.  
 
         9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о 
уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа,  

за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе  Прибој број: 
840-742251843-73  

 
        10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након 
јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу 
закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не 
враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка 
јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине. 

11. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је 
да сви понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. 
Надметање се наставља после уплате депозита. 

12. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање  
једна пријава. 

13. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини 
немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:  

1) су у пасивном статусу;  
2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу 

пољопривредног земљишта у државној својини;  
3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;  
4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања 

приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;  
5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;  
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6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп. 
 

III 
                         – Документација за пријављивање на јавно надметање – 

1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);  
2. доказ о уплати депозита; 
3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у 

делу II тачка 3. овог огласа; 
4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну 

производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа; 
5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу 

енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у 
делу II тачка 5. овог огласа; 

 

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом 
општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници општине Прибој. Потребно је 
да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве. 

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише: 
На предњој страни: 

• Адреса: Општина Прибој, улица и број:  12.јануар бр 5., Комисији за 
спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној 
својини 

• Број јавног надметања ____ (навести и КО) 
На задњој страни: 

•  име и презиме/назив и адреса понуђача 
 Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација. 
 
 

                                                                      IV 

                                                   – Рок за подношење пријаве - 

Рок за подношење документације за пријављивање је до 15 сати, дана 24.08.2017 
године. Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске 
управе општине Прибој до наведеног рока, без обзира на начин достављања. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
  

                                                                          V  

                                                         – Јавно надметање - 
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Јавно надметање за давање у закуп  и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог 
огласа одржаће се у згради Општине Прибој, улица и број,12 јануара 108, : за све КО дана 
29.08.2017 са почетком у 13 часова. 

 

VI 
- Плаћање закупнине - 

 
 Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на 
дан јавног надметања.  

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу 
Народне банке Србије на дан уплате. 

 
                                                                    VII 
                         – Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања -  

 
Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке 

достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у 
закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног 
депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде и заштите животне средине  
преко Oпштинске управе општине Прибој. 

Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 
30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа 
потребно је доставити и : 

• гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног 
земљишта или 

• уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као 
јемца или  

• доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство 
обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања 
рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа 

Ову одлуку објавити у службеном гласилу јединице локалне самоуправе ,на огласној табли 
Општинске управе  Прибој и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок 
за подношење пријава рачунати од дана објављивања у Службеном листу општине Прибој. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ПРИБОЈ 
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
 
Број: 06-329                                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

                                                                                         Лазар Рвовић,с.р. 
Дана: 04.08.2017.године                   
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