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4. 

 

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, 41/09, 112/15, 80/17 и 

95/18– др. закон), Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине ВАРВАРИН (у 

даљем тексту:Комисија), утврдила је почетну цену пољопривредног земљишта у 

државној својини на територији општине ВАРВАРИН које је обухваћено Годишњим 

програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији 

општине ВАРВАРИН за 2022. годину за давање у закуп донела је : 

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

1. Одређују се почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на 

територији општине ВАРВАРИН у првом кругу за укупно 188 јавних надметања, која 

су обухваћена Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта на територији општине ВАРВАРИН за 2022. годину и планираних за 

давање у закуп по класама и културама, и то: 

 

 

Култура Класа Цена ЕУР Цена РСД 

ЊИВА 1 120,34 14.127,60 

ЊИВА 2 109,51 12.855,99 

ЊИВА 3 97,48 11.443,51 

ЊИВА 4 86,64 10.171,91 

ЊИВА 5 75,81 8.900,30 

ЊИВА 6 61,37 7.205,14 

ЊИВА 7 50,54 5.933,53 

https://varvarin.ls.gov.rs/
https://varvarin.ls.gov.rs/
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ВРТ 1 96,27 11.301,70 

ВРТ 2 87,60 10.284,60 

ВОЋЊАК 3 97,48 11.443,51 

ВОЋЊАК 4 86,64 10.171,91 

ВИНОГРАД 2 109,51 12.855,99 

ВИНОГРАД 3 97,48 11.443,51 

ВИНОГРАД 4 86,64 10.171,91 

ЛИВАДА 3 48,74 5.722,22 

ЛИВАДА 5 37,91 4.450,62 

ПАШЊАК 1 24,07 2.825,89 

ПАШЊАК 2 21,90 2.571,38 

ПАШЊАК 3 19,49 2.288,70 

ПАШЊАК 4 17,32 2.034,19 

ПАШЊАК 5 15,16 1.779,68 

ПАШЊАК 6 12,27 1.440,65 

ОСТАЛО 

ПРИРОДНО 

НЕПЛОДНО 

ЗЕМЉИШТЕ 

 21,90 2.571,38 

 

 

2. Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 

пољопривредног земљишта у државноj својини на територији општине ВАРВАРИН 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 ВАРВАРИН у првом кругу, 

односно за укупно 188 јавних надметања обухваћених Годишњим програмом заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине ВАРВАРИН 

за 2022. годину. 

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 ВАРВАРИН, 

образована Решењем Председник општине број 320-9-2/2014-II од 11.08.2015. године, 

имала је задатак да утврди почетну цену за закуп за свако јавно надметање по 

катастарским општинама на територији општине ВАРВАРИН, које је обухваћено 

Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 

територији општине ВАРВАРИН за 2022. 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. 

 

При утврђивању почетних цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у 

државној својини, имајући у виду наведену законску одредбу, како је Општина 

ВАРВАРИН имала јавно надметање за претходну агроекономску годину, просечна 
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постигнута цена на основу тога износи 136,89 евра по хектару, односно 16.070,00 динара 

по хектару. 

 

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 16.070,00 динара по 

хектару а која одговара квалитету њива 2. 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 ВАРВАРИН за 2022. годину. 

 

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

као у диспозитиву овог закључка. 

 

 

 

Број: 320-553/2022-IV 

 У Варварину, дана 13. јула 2022. године 

 КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ  

НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ  

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ 

 

 ПРЕДСЕДНИКА 

                                         /м.п./ Миодраг Срећковић, с.р. 

 

1. 

 

У поступку спровођења Локалног антикорупцијског плана Општине Варварин 

("Сужбени лист Општине Варварин.”, број 20/2021), а на основу члана 3. Решења о 

именовању Комисије за избор чланова тела за праћење примене Локалног 

антикорупцијског плана Општине Варварин  број број 012-30/2022-III од 17. јуна 2022. 

године,  

Комисија за избор чланова тела за праћење примене Локалног антикорупцијског 

плана Општине Варварин на седници одржаној 12. јула 2022.године донела је, 

 

 

ОДЛУКУ 

О УСЛОВИМА, КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНОГ 

КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА РАДНОГ ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ 

СПРОВОЂЕЊА ЛОКАЛНОГ АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ПЛАНА - ЛОКАЛНОГ 

АНТИКОРУПЦИЈСКОГ ФОРУМА 

 

 

 

I.УВОДНА ОДРЕДБА 

 

Члан 1. 
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Овом одлуком ближе се уређују услови које мора да испуњава лице које се 

кандидује за члана Радног тела за праћење спровођења Локалног антикорупцијског плана 

(Локални антикорупцијски форум (ЛАФ)),  критеријуми и мерила чијом применом се 

врши вредновање пријављених кандидата, поступак вредновања и рангирања кандидата, 

као и садржина записника о изборном поступку и утврђене ранг листе. 

 

II. УСЛОВИ ЗА КАНДИДОВАЊЕ И КРИТЕРИЈУМИ И МЕРИЛА ЗА 

ВРЕДНОВАЊЕ КАНДИДАТА 

 

Члан 2. 

Кандидат за члана Радног тела мора да испуњава следеће услове: 

 

1. Да има пребивалиште на територији општине Варварин; 

2. Да није осуђиван на безусловну казну затвора, нити да се против њега води кривични 

поступак за кривична дела која се гоне по службеној дужности, односно за прекршаје из 

закона којим се уређује спречавање сукоба интереса при вршењу јавних функција, закона 

којим се уређује финансирање политичких активности, закона којим се уређује заштита 

узбуњивача, закона којим се уређује лобирање и закона којим се уређују јавне набавке; 

3. Да није јавни функционер у складу са законом којим се уређује спречавање сукоба 

интереса при вршењу јавних функција; 

 4. Да није члан и/или носилац функције у политичкој странци, најмање у последњих 18 

месеци; 

 5. Да није запослено или радно ангажовано у органима и службама општине Варварин; 

 

Члан 3. 

Вредновање и рангирање кандидата за чланове Радног тела, који испуњавају 

услове прописане чланом 2. овог одлуке, врши се на основу оцене њихове стручне 

оспособљености и знања, применом следећих критеријума: 

 

1)  знање  о антикорупцијским документима и прописима, које се вреднује између 0 и 4 

бода; 

2) познавање докумената и прописа који уређују систем локалне самоуправе, које се 

вреднује између 0 и 4 бода; 

3) информисаност о стању у области борбе против корупције на локалном нивоу, која се 

вреднује између 0 и 4 бода;  

4) лична мотивисаност за чланство у Радном телу, која се вреднује између 0 и 2 бода;  

5) предлог за унапређење превенције корупције на локалном нивоу, на основу Локалног 

антикорупцијског плана, које се вреднује између 0 и 9 бодова;  

6) виђење места, улоге и активности Радног тела, које се вреднује између 0 и 6 бодова;  

7) искуство у активностима које су повезане са облашћу спречавања корупције, које се 

вреднује између 0 и 5 бодова;  

8) искуство у активностима које су повезане са предлагањем или припремом или 

праћењем стратегија, акционих планова и прописа на нивоу јединице локалне 

самоуправе, аутономне покрајине или Републике, које се вреднује између 0 и 5 бодова. 

 

 

III. ПОСТУПАК ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА КАНДИДАТА 

 

Члан 4. 
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Комисија за избор кандидата за чланове Радног тела (у даљем тексту: Комисија) 

прима и прегледа све пристигле пријаве и приложене доказе и проверава формалну 

испуњеност услова из члана 2. ове одлуке.  

 

Члан 5. 

Комисија саставља списак кандидата који на основу поднетих доказа испуњавају 

формалне услове за именовање за члана Радног тела, ради спровођења поступка провере 

стручне оспособљености и знања.  

 

Члан 6. 

Комисија доставља писано обавештење кандидатима, путем поште препоручено 

и електронским путем, о томе када и где отпочиње поступак провере стручне 

оспособљености и знања, најкасније три радна дана пре почетка тог поступка.  

Кандидати се на почетку сваког дела обавештавају о томе када почиње наредни 

део овог поступка.  

Кандидат који се не одазове позиву да учествује у једном делу поступка из става 

1. овог члана, осим у случају да оправда свој изостанак, не позива се да учествује у 

наредном делу овог поступка. 

 

Члан  7. 

Комисија оцењује стручну оспособљеност и знања кандидата након увида у 

податке и приложене доказе уз пријаве и спроведене писане и усмене провере, на начин 

прописан овом одлуком. 

Услови из члана 2. тачке 1. и 2. доказују се на основу извода из службених 

евиденција, које Комисија прибавља службеним путем, уз сагласност кандидата. 

 Услови из члана 2. тачке 3, 4. и 5. доказују се изјавом кандидата датом под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу.  

 

Члан 8. 

Усменом провером кандидата, Комисија оцењује испуњеност критеријума под 

редним бројевима 1, 2, 3, 4, 5. и 6. 

Увидом у податке из писане изјаве кандидата, која се подноси уз пријаву на 

конкурс, Комисија оцењује испуњеност критеријума под редним бројевима 7. и 8.  

Бодовање се врши на основу оцена које по сваком критеријуму даје сваки од 

чланова  Комисије, након чега се број бодова сабира и дели са бројем чланова Комисије 

који су узели учешћа у бодовању по датом критеријуму.  

 

Члан 9. 

По обављеном тестирању, редослед кандидата на листи одређује се према броју 

добијених бодова. 

У случају да више кандидата оствари исти број бодова, предност ће имати 

кандидат који оствари већи број бодова применом следећег критеријума: 

1) предлог за унапређење превенције корупције на локалном нивоу, на основу 

Локалног антикорупцијског плана; 

 

Члан 10. 

О изборном поступку води се посебан записник (у даљем тексту: записник о 

изборном поступку), који садржи нарочито: 

- податке о јавном конкурсу на основу кога се врши изборни поступак,  

- податке о поднетим пријавама кандидата и њиховој уредности и благовремености,  

- податке о разматраним пријавама,  
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- остварене резултате сваког кандидата, применом утврђених критеријума и мерила и  

- утврђену ранг листу кандидата за чланове Радног тела. 

Записник о изборном поступку објављује се на интернет презентацији општине 

Варварин. 

 

Члан 11. 

Комисија утврђује ранг листу са највише три кандидата за чланове ЛАФ, који су 

са најбољим резултатом испунили критеријуме за именовање прописане овим 

правилником, најкасније 15 дана по истеку рока за подношење пријава на јавни конкурс.  

Ранг листа из става 1. овог члана обавезно садржи: 

1) личне податке кандидата; 

2) податке о резултатима провере стручне оспособљености и знања и просечној 

оцени кандидата, и  

3) образложење.  

Ранг листа из става 1. овог члана објављује се на интернет презентацији општине 

Варварин и на огласној табле Општинске управе Варварин.  

 

Члан 12. 

Подносиоци пријава имају право приговора на ранг листу у року од три дана од 

дана објављивања ранг листе.  

Приговор се подноси Општинском већу.  

 

Члан 13. 

Најкасније осам дана по истеку рока за подношење приговора, Комисија доставља 

Општинском већу образложену коначну ранг листу са записником о изборном поступку, 

ради припреме предлога решења о именовању чланова Радног тела.  

Коначно решење о именовању чланова Радног тела доноси Скупштина општине 

Варварин. 

 

  

IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 14. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у “Службеном 

листу Варварин” и објављује се на званичној интернет презентацији Општине Варварин 

. 

 

Локалног антикорупцијског плана Општине Варварин 

Број: 012-34/2022 

Датум: 12. јул 2022. године 

 

      ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                       /м.п. Јелена Весић, с.р. 
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Издавач: 

Општинска упрaва, Марина Мариновића 34, 37260 Варварин 

Телефон: 037/787-171 

Жиро-рачун број 840-98640-58 

Главни и одговорни уредник: Драгана Збиљић, Секретар СО-е Варварин 

Технички уредник: Срђан Ђорђевић 

 


