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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
Општина Ражањ 
Општинско веће 
Број: 06-75/22-01 
Датум:02.12.2022.год 
Р А Ж А Њ 
     

Општинско веће општине Ражањ, на основу члана 69. став 1. тачка 19. Статута општине 

Ражањ („Службени лист општине Ражањ“ број 1/19 и 2/21) и на основу члана 61., 64.,64 

а и 64 б Закона о пољопривредном земљишту («Службени гласник РС», број 62/06, 

69/08-др закон, 41/09, 112/2015, 80/2017 и 95/2018-др. закон) и члана 2. Одлуке о 

одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини („Службени лист општине Ражањ“, број 2/14), на седници 

одржаној дана 02.12.2022. године, доноси  

Р Е Ш Е Њ Е 

О образовању Комисије за спорвођење поступка јавног надметања за давање у 

закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине 

Ражањ за период 2021-2025 

I 

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

пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Ражањ за период 

2021-2025 (у даљем тексту Комисија). 

 

II 

        У  Комисију се именују: 

 

  За председника Комисије  Милица Пајкић, дипломирани правник. 

  За чланове Комисије: 

                                             -     Рената Бајкић , дипл.ецц. 

                                             -     Дејан Марковић, дипл.ецц. 

                                             -     Горица Петковић,економиста, 

                                             -     Ана Ракић, менаџер. 

 

III 

          Задатак Комисије из тачке I овог решења је давање предлога Председнику 

општине Ражањ за доношење одлуке о давању на коришћење без плаћања накнаде 

пољопривредног земљишта у државној својини, одлуке о давању у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини по праву пречег закупа, спровођење 

поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по основу 

јавног надметања (јавне лицитације или прикупљања писаних понуда), да одреди цену 

закупа, вођење записника и давање предлога Председнику општне Ражањ за доношење 

одлуке за избор најповољнијег понуђача, односно одлуке о давању у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини.  
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IV 

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

доношења Годишњег програма, заштите уређења и коришћења пољопривредног 

земљиштра на територији општине Ражањ. 

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

немају право на надокнаду. 

 

V 

 Ступањем на снагу овог Решења, престаје да важи Решење о образовању 

Комисије за спорвођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини на територији општине Ражањ за период 2021-2025 

(„Службени лист општине Ражањ“, број 11/21) 

 

VI 

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

општине Ражањ“ 

 

 

 

 

    Председавајући Општинском већу 

Општине Ражањ 

 

 

Добрица Стојковић,с.р. 

 

 

 

 


