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1771 
На основу члана 64a става 22. и члана 64 став 6. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник 

РС“,бр.62/06,65/08-др.закон и 41/2009, 112/15 и 80/17), Комисија за спровођење поступка јавног надметања за 

давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине МАЈДАНПЕК (у даљем 

тексту:Комисија), утврдила је почетну цену пољопривредног земљишта у државној својини на територији 

општине МАЈДАНПЕК које је обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта на територији општине МАЈДАНПЕК за 2018. годину за давање у закуп донела је : 
 

З А К Љ У Ч А К 
 

 Одређују се почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији 

општине МАЈДАНПЕК у првом кругу за укупно 103 јавних надметања, која су обухваћена Годишњим 

програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине 

МАЈДАНПЕК за 2018. годину и планираних за давање у закуп по класама и културама, и то: 

 

Култура Класа Цена ЕУР Цена РСД 

ЊИВА 3 66,74 7.879,40 

ЊИВА 4 59,32 7.003,91 

ЊИВА 5 51,91 6.128,42 

ЊИВА 6 42,02 4.961,10 

ЊИВА 7 34,60 4.085,61 

ЊИВА 8 25,54 3.015,57 

ВОЋЊАК 2 74,98 8.852,17 

ВОЋЊАК 3 66,74 7.879,40 

ВОЋЊАК 4 59,32 7.003,91 

ВОЋЊАК 5 51,91 6.128,42 

ВОЋЊАК 6 42,02 4.961,10 

ВОЋЊАК 7 34,60 4.085,61 

ВОЋЊАК 8 25,54 3.015,57 

ЛИВАДА 3 20,02 2.363,91 

ЛИВАДА 4 17,80 2.101,36 

ЛИВАДА 5 15,57 1.838,81 

ЛИВАДА 6 12,60 1.488,42 

ЛИВАДА 7 10,38 1.225,87 

ПАШЊАК 2 15,00 1.770,81 

ПАШЊАК 3 13,35 1.576,25 
 

  Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у 

државноj својини на територији општине МАЈДАНПЕК је на основу табеле из тачке 1. утврдила 

почетне цене за свако јавно надметање које је предмет Одлуке о расписивању јавног огласа за 

давање у закуп пољопривредног земљиштау државној својини на територији општине МАЈДАНПЕК у 

првом кругу, односно за укупно 103 јавних надметања обухваћених Годишњим програмом заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине МАЈДАНПЕК за 2018. 

годину. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини на територији општине МАЈДАНПЕК, образована Решењем Председник општине број 320-12 

од 18.12.2017. године, имала је задатак да утврди почетну цену за закуп за свако јавно надметање по 

катастарским општинама на територији општине МАЈДАНПЕК, које је обухваћено Годишњим програмом 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине МАЈДАНПЕК за 2018. 

годину. Одредбом члана 64a став 22. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да је просечно 

постигнута цена на последњем одржаном јавном надметању за пољопривредно земљиште у државној својини 

које је дато у закуп на територији јединице локалне самоуправе, а ако у јединици локалне самоуправе није било 

јавног надметања у претходној години, просечна постигнута цена пољопривредног земљишта у државној својини 

свих граничних јединица локалне самоуправе.  
Општина МАЈДАНПЕК по Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2017. 

годину није имала јавно надметање, па је Комисија је у складу са наведеном законском одредбом, прибавила 

просечно постигнуте цене закупа по хектару на последње одржаном јавном надметању по годишњем програму 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2017, свих граничних јединица локалних 

самоуправа које износе: . 

 

ЈЛС Цена_ЕУР 

КЛАДОВО 31,72 

НЕГОТИН 116,61 

БОР 0,00 

ЖАГУБИЦА 0,00 

КУЧЕВО 0,00 

ГОЛУБАЦ 0,00 

 

Одредбом члана 64.став 6. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да почетна цена закупа 

земљишта у првом кругу не може бити нижа од 80% просечно постигнуте цене закупа по хектару, односно у 

другом кругу не може бити нижа од 60% просечно постигнуте цене закупа по хектару.  

Комисија је у складу са наведеном законском одредбом, утврдила почетну цену у првом кругу у износу од 80% 

од проcечно постигнуте цене која износи 8.754,90 динара по хектару а која одговара квалитету њива 4. 

класе, на основу које су обрачунате почетне цене за све остале културе и класе, односно за сва јавна 

надметања у првом кругу која су планирана за давање у закуп Годишњим програмом заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта на територији општине МАЈДАНПЕК за 2018. годину. 

 

Имајући у виду све напред наведено, одређене су почетне цене за сва јавна надметања као у диспозитиву 

овог закључка. 

 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП 

ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

Број: 320-6/2018 од 02. августа 2018. године 

 
 

ПРЕДСЕДНИK КОМИСИЈЕ  
Сузана Бошкић, с.р. 

__________ 
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Изборна Комисија општине Мајданпек, на 

седници одржаној дана 04.08.2018. године, на 
основу члана 15. Закона о локалним изборима 
(''Службени гласник Републике Србије'', број 
129/07 и 54/11), утврдила је 
 

Р О К О В Н И К 
за вршење изборних радњи у поступку 

спровођења избора за одборнике Скупштине 
општине Мајданпек, расписаних за 2. 

септембар 2018. године 
 

I 
 Рокови за вршење изборних радњи у 
поступку спровођења избора за одборнике 
Скупштине општине Мајданпек утврђени су: 
 
 1) Одлуком о расписивању избора за 
одборнике Скупштине општине Мајданпек 
(''Службени гласник Републике Србије'', број 
55/18); 
 
 2) Законом о локалним изборима; 
 
 3) Законом о јединственом бирачком 
списку (''Службени гласник Републике Србије'', 
број 104/09 и 99/11). 
 
 Према члану 15. став 2. и члану 58. Закона 
о локалним изборима у поступку избора 
одборника сходно се примењују: 
 
 1) Закон о избору народних посланика 
(''Службени гласник Републике Србије'', број 
35/00, 57/03, 101/05др. закон, 104/09 др. закон, 
28/11 – одлука УС и 56/11); 
 
 2) Упутство за спровођење избора за 
народне посланике Народне скупштине, 
расписаних за 24. април 2016. године (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 21/16); 
 

II 
 Одлука о расписивању избора за 
одборнике Скупштине општине Мајданпек ступила 
је на снагу даном објављивања, тј. 16. јула 2018. 
године. 
 
 Одлуком из става 1. су расписани избори 
за одборнике Скупштине општине Мајданпек за 2. 
септембар 2018. године. 
 
 Одлуком из става 1. је одређено да рокови 
за вршење изборних радњи почињу да теку од 
дана ступања на снагу одлуке. 
 

III 
 Према прописима из тачке I овог 
роковника, рокови су следећи: 
 
 1. Јединствени обрасци 
 
 1) Утврђивање и прописивање 
јединствених образаца за спровођење изборних 
радњи и стављање на располагање учесницима у 
изборима (члан 15. став 1. тачка 5. и члан 23. став 
1. Закона о локалним изборима); 

Рок: 18. јул 2018. године. 
 

 2. Органи за спровођење избора 
  
 1) Доношење решења о испуњењу или 
неиспуњењу услова за одређивање опуномоћеног 
представника подносиоца изборне листе у 
проширени састав Изборне комисије изборима 
(члан 14. став 6. Закона о локалним изборима); 
 
 Рок: истовремено са проглашењем 
изборне листе. 
 
 2) Достављање решења из тачке 1) 
подносиоцу изборне листе изборима (члан 14. 
став 7. Закона о локалним изборима); 
 
 Рок: 24 часа од доношења решења. 
 
 3) Доношење решења о испуњењу или 
неиспуњењу услова за одређивање представника 
подносиоца изборне листе у проширени састав 
бирачких одбора изборима (члан 14. став 6. и 
члан 16. став 3. Закона о локалним изборима); 
 
 Рок: истовремено са проглашењем 
изборне листе. 
 
 4) достављање решења из тачке 3) 
подносиоцу изборне листе изборима (члан 14. 
став 7. и члан 16. став 3. Закона о локалним 
изборима); 
 
 Рок: 24 часа од доношења решења. 
 
 5) Утврђивање структуре сталног састава 
бирачких одбора применом система највећег 
количника а према заступљености одборничких 
група у последњем сазиву Скупштине општине 
Мајданпек, сразмерно броју одборника у 
одборничкој групи (члан 12. Упутства); 
 
 Рок: 10. август 2018. године. 
 
 6) Достављање структуре сталног састава 
бирачких одбора одборничким групама; 
 
 Рок: 13. август 2018. године. 
 
 7) Достављање предлога за чланове 
сталног састава бирачких одбора Изборној 
комисији (члан 9. став 1. Упутства); 
 
 Рок: 19. август 2018. године. 
 
 8) Образовање сталног састава бирачких 
одбора (члан 15. став 1. тачка 3. и члан 16. став 5. 
Закона о локалним изборима); 
 
 Рок: најкасније до 22. августа 2018. године 
у 24 часа. 
 
 9) Достављање решења о образовању 
сталног састава бирачких одбора одборничким 
групама и подносиоцима потврђених изборних 
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листи (члан 16. став 6. Закона о локалним 
изборима); 
 
 Рок: 48 часова од дана доношења. 
 
 10) Достављање предлога за именовање 
чланова проширеног састава бирачких одбора 
(члан 14. став 10. и члан 16. став 3. Закона о 
локалним изборима); 
 
 Рок: најкасније до 25. августа 2018. године 
у 24 часа. 
 
 11) Доношење решења о именовању 
чланова проширеног састава бирачких одбора 
(члан 14. став 9. и члан 16. став 3. Закона о 
локалним изборима); 
 

Рок: 24 часа од часа пријема предлога 
подносиоца изборне листе, а најкасније до 27. 
августа 2018. године у 24 часа. 
 
 12) Замена члана бирачког одбора (члан 
28. Упутства); 
 
 Рок: најкасније до 31. августа 2018. године 
у 20 часова. 
 
 3. Изборна листа 
 
 1) Подношење изборне листе (члан 19. 
став 1. Закона о локалним изборима); 
 
 Рок: 17. август 2018. године у 24 часа. 
 
 2) Доношење закључка о отклањању 
недостатака који су сметња за проглашење 
изборне листе (члан 25. став 2. Закона о 
локалним изборима); 
 
 Рок: 24 часа од подношења изборне 
листе. 
 
 3) Отклањање недостатака по закључку из 
тачке 2) (члан 25. став 2. Закона о локалним 
изборима); 
 
 Рок: 48 часа од добијања закључка. 
 

 4) Проглашење изборне листе (члан 24. 
став 1. и члан 25. став 2. Закона о локалним 
изборима); 
 
 Рок: 24 часа од пријема изборне листе 
(уколико нема недостатака), односно 24 часа по 
пријему изборне листе у којој су отклоњени 
недостаци који су били сметња за проглашење 
изборне листе. 
 
 5) Доношење решења којим се одбија 
проглашење изборне листе због недостатака који 
су сметња за проглашење, а који нису отклоњени, 
или нису отклоњени у предвиђеном року (члан 25. 
став 3. Закона о локалним изборима); 
 
 Рок: 24 часа по пријему изборне листе, 
односно по истеку предвиђеног рока за 
отклањање недостатака. 

 
 6) Повлачење изборне листе (члан 21. 
став 1. Закона о локалним изборима); 

Рок: до дана утврђивања изборне листе, 
тј. до 22. августа 2018. године у 24 часа. 
 
 7) Утврђивање и објављивање изборне 
листе у ''Службеном листу општине Мајданпек'' 
(члан 26. став 3. Закона о локалним изборима); 
 
 Рок: 22. август 2018. године у 24 часа. 
 
 8) Право увида у поднете изборне листе 
(члан 26. став 4. Закона о локалним изборима); 
 
 Рок: 48 часова од дана објављивања 
збирне изборне листе. 
   
 4. Бирачка места 
 

 1) Достављање Изборној комисији 
предлоге Општинске управе за одређивање 
бирачких места (члан 45. Упутства); 
 
 Рок: 2. август 2018. године. 
 
 2) Одређивање и оглашавање броја и 
адреса бирачких места у ''Службеном листу 
општине'' 
 
 Рок: 12. август 2018. године у 24 часа. 
 
 3) Уређивање бирачких места од стране 
Општинске управе (члан 29. став 2. Закона о 
локалним изборима); 
 
 Рок: најкасније до отварања бирачких 
места 2. септембра у 7 часова. 
 
 5. Бирачки списак 
 
 1) Излагање делова бирачког списка за 
подручје општине Мајданпек (члан 14. став 1. 
Закона о јединственом бирачком списку); 
 
 Рок: од 17. јула 2018. године. 
 
 2) Подношење захтева Општинској управи 
за доношење решења на којима се заснивају 
промене у бирачком списку (члан 14. став 1. 
Закона о јединственом бирачком списку); 
 
 Рок: до закључења бирачког списка, тј. до 
17. августа 2018. године у 24 часа. 
 
 3) Право увида и подношења захтева за 
промене у бирачком списку од стране подносиоца 
изборне листе или лица које он овласти (члан 21. 
Закона о јединственом бирачком списку); 
 
 Рок: од проглашења Изборне листе. 
 

 4) Доношење решења од стране 
Министарства за државну управу и локалну 
самоуправу о закључењу бирачког списка и 
утврђивању укупног броја бирача (члан 17. став 1. 
Закона о јединственом бирачком списку); 
 
 Рок: 17. август 2018. године. 



5                БРОЈ 20                  “СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК”                       6. август 2018. 

 
5) Достављање решења о закључењу 

бирачког списка Изборној комисији општине 
Мајданпек (члан 17. став 2. Закона о јединственом 
бирачком списку); 
 
 Рок: 24 часа од часа његовог доношења. 
 
 6) Објављивање укупног броја бирача у 
''Службеном листу општине Мајданпек'' (члан 18. 
Закона о јединственом бирачком списку); 
 
 Рок: одмах по доношењу решења о 
закључењу бирачког списка. 
 
 7) Достављање оверених извода из 
бирачког списка Изборној комисији општине 
Мајданпек (члан 19. став 1. Закона о јединственом 
бирачком списку); 
 
 Рок: најкасније 20. августа 2018. године. 
 
 8) Доношење решења од стране 
Министарства за државну управу и локалну 
самоуправу на којима се заснивају промене у 
бирачком списку по закључењу бирачког списка 
(члан 20. став 1. Закона о јединственом бирачком 
списку); 
 
 Рок: од закључења бирачког списка до 29. 
августа 2018. године у 24 часа. 
 
 9) Пријем у Изборној комисији општине 
Мајданпек решења на којима се заснивају 
промене у бирачком списку по закључењу 
бирачког списка (члан 20. став 2.  
Закона о јединственом бирачком списку); 
 
 Рок: до 31. августа 2018. године у 24 часа. 
 
 10) Утврђивање и објављивање у 
''Службеном листу општине Мајданпек'' коначног 
броја бирача (члан 20. став 2. Закона о 
јединственом бирачком списку); 
 
 Рок: одмах по истеку рока за пријем 
решења на којима се заснивају промене у 
бирачком списку по закључењу бирачког списка. 
 
 6. Спровођење избора 
 
 1) Достављање обавештења бирачима о 
дану и времену одржавања избора (члан 54. став 
1. Закона о избору народних посланика); 
 
 Рок: најкасније до 27. августа 2018. 
године. 
 
 2) Предаја изборног материјала бирачким 
одборима (члан 29. став 1. Закона о локалним 
изборима); 
 
 Рок: најкасније 31. августа 2018. године до 
24 часа. 
 
 3) ''Предизборна тишина'' - забрана 
изборне пропаганде (члан 5. став 3. Закона о 
избору народних посланика); 

 
 Рок: од 30. августа 2018. године у 24 часа 
до 2. септембра 2018. године у 20 часова. 
 
 4) Отварање бирачких места и гласање 
(члан 56. став 1. Закона о избору народних 
посланика); 
 
 Рок: 2. септембра 2018. године од 7 до 20 
часова. 
 
 7. Утврђивање и објављивање 
резултата гласања 
 

 1) Утврђивање резултата гласања на 
бирачким местима и достављање изборног 
материјала Изборној комисији (члан 38. став 1. 
Закона о локалним изборима); 
 Рок: најкасније осам часова по затварању 
бирачког места (3. септембар у 4 часа). 
 
 2) Утврђивање резултата избора у 
Изборној комисији (члан 39. став 2. Закона о 
локалним изборима); 
 
 Рок: најкасније шест часова по 
достављању извештаја са бирачких места (3. 
септембар у 10 часова). 
 
 3) Објављивање резултата избора у 
''Службеном листу општине Мајданпек'' (члан 44. 
Закона о локалним изборима); 
 
 Рок: 3. септембар 2018. године у 20 
часова. 
 
 4) Увид у изборни материјал у 
просторијама Изборне комисије (члан 64. Закона о 
избору народних посланика); 
 
 Рок: до 7. септембра у 24 часа. 
 
 8. Заштита изборног права 
 
 1) Подношење приговора Изборној 
комисији (члан 52. став 2. Закона о локалним 
изборима); 
 
 Рок: 24 часа од часа када је донета 
одлука, извршена радња или учињен пропуст. 
 
 2) Доношење и достављање решења по 
приговору (члан 53. став 1. Закона о локалним 
изборима); 
 
 Рок: 48 часова од пријема приговора. 
 
 3) Подношење жалбе Управном суду 
против решења Изборне комисије (члан 54. став 
1. Закона о локалним изборима); 
 
 Рок: 24 часа од достављања решења. 
 
 4) Достављање приговора и жалбе са 
списима Управном суду (члан 54. став 2. Закона о 
локалним изборима); 
 
 Рок: најкасније 12 часова од пријема 
жалбе. 
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5) Доношење одлуке по жалби (члан 54. 

став 4. Закона о локалним изборима); 
 
 Рок: 48 часова од пријема жалбе са 
списима. 
 
 9. Додела мандата и издавање уверења 
о избору за одборника 
 
 1) Расподела одборничких мандата по 
изборним листама (члан 41. став 4. Закона о 
локалним изборима); 
 
 Рок: 24 часа од затварања бирачких 
места, тј. до 3. септембра 2018. у 20 часова. 
 
 2) Додела мандата кандидатима са 
изборне листе по редоследу на изборној листи, 
почев од првог кандидата са листе (члан 43. 
Закона о локалним изборима); 
 
 Рок: десет дана од дана објављивања 
укупних резултата избора, тј. до 13. септембра 
2018. године у 20 часова. 
 
 3) Издавање уверења о избору за 
одборника (члан 45. Закона о локалним 
изборима); 
 
 Рок: одмах по додели мандата. 
 
 10. Извештавање о спроведеним 
изборима за одборнике 
 
 1) Достављање министарсту надлежном 
за послове локалне самоуправе и републичком 
органу надлежном за послове статистике податке 
о спровођењу и резултатима избора за одборнике 
(члан 15. став 1. тачка 11. Закона о локалним 
изборима); 
 
 Рок: непосредно по завршетку избора. 
 
 2) Подношење извештаја Скупштини 
општине Мајданпек о спроведеним изборима за 
одборнике Скупштине општине Мајданпек (члан 
15. став 1. тачка 10. Закона о локалним 
изборима); 
 
 Рок: одмах по додели мандата. 
 

IV 
 Овај роковник објавити у ''Службеном 
листу општине Мајданпек''. 
 
ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 

Број:  11 од  04.08.2018. године 
 

ПРЕДСЕДНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ, 
          Милош Јовановић, с.р. 
_________ 
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