
 
 
Рача, 03.06.2014. године – број 9                      Цена 100,00 динара 
 
 
 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 
О д л у к е 
Одлука о усвајању извештаја о раду Општинске управе општине Рача за 2013. годину 2 
П р о г р а м и 
Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја 
за подручје територије општине Рача 2 

Р е ш е њ а 
Решење о образовању Комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта 4 

Решење о употреби средстава текуће буџетске број 401-100/2014-II-02 од 30.05.2014. године 5 
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На основу члана 45. став 1. тачка 22) Статута општине Рача ("Службени гласник 
општине Рача" број 6/08, 2/2010 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на седници одржаној 
дана 03.06.2014. године, донела је: 

 
 

О Д Л У К У 
 

 
1. Усваја се извештај о раду  Општинске управе општине Рача за 2013. годину. 

 
2. Извештај у писаном облику чини саставни део ове Одлуке. 

 
3. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача". 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 

 
Број:020-18/2014-I-01      Председник 
Дана: 03.06.2014. године     Скупштине општине Рача 
              Душан Ђоковић, с.р. 
 
 
На основу члана 13. став 5. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (''Сл. гласник 

РС'', бр. 10/13), а уз предходну сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, дату 
Решењем број 401-00-03653/2013-09,  од  25.04.2014. године, Скупштина општине Рача, на предлог 
Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 03.06.2014. године, донела је:  

 
П Р О Г Р А М 

мера подршке за  спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 
подручје територије општине Рача 

  
  

Овим Програмом утврђује се намена коришћења средстава Буџетског фонда за развој пољопривреде. 
Средства Фонда за пољопривреду за 2014. годину планирана су Одлуком о буџету општине Рача за 2014 
годину (''Службени гласник општине Рача'',  број 19/2013 ) у износу од 8.000.000,00 динара. 

Средства из става 2. овог Програма користиће се наменски за финансирање мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за подручје општине Рача.  

Финансирање или суфинансирање активности из става 3. овог  Програма вршиће се у зависности од 
прилива средстава. Када се приходи не остварују у планираном износу Председник општине Рача утврђује 
приоритетне активности. 

Средства из става 2. овог Програма могу да се увећају за износ донација и прихода из других извора, 
која ће се користити у складу са овим Програмом. 

 
I 

  У складу са напред наведеним, средства ће се користити на следећи начин: 
 

 
Функц. 
класиф. 

Екон. 
Класиф. 

 
О П И С 

 
План за 

2014. год. 
  БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ 

ПОЉОПРИВРЕДЕ 
 

421 423-Услуге по уговору Унапређење стручног знања 
пољопривредника-едукација 

 
300.000,00 
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 423-Услуге по уговору Противградна заштита 2.700.000,00 
 423-Специјализоване услуге  

Суфинансирање рада матичне службе 
 

1.000.000,00 
 451-Субвенције 

јавнимнефинансијским 
предузећима  
и организацијама 

 
Организовање и посета сајмовима у 
земљи и иностранству 

 
2.700.000,00 

 451-Субвенције 
јавнимнефинансијским 
предузећима  
и организацијама 

Регресирање трошкова првог 
вештачког осемењавања уматичених 
крава и јуница  

 
300.000,00 

 481-Дотације невладиним 
организацијама 

Подстицај  
удрживањима пољопривредника  
(ратари, сточари, цвећари, воћари, 
пчелари) 

 
300.000,00 

 511-Зграде и грађевински 
објекти 

Уређење пољских путева/прилаза 
њивама 

 
700.000,00 

  Укупно: 8.000.000,00 
 

 
II 

Средства Буџетског фонда за развој пољопривреде општине Рача за 2014.  годину, користиће се 
према Програму коришћења и то за: 
 

1. Унапређење стручног знања пољопривредника.................................300.000,00 динара 
 
Средства предвиђена овим програмом планирају се за: 
 
- Израду едукативних материјала, емисија о пољопривреди, стручних часописа, литературе 

 
- финансирање дела трошкова за манифестације које организују МЗ, удружења, институције у 

области аграра 
 

- организовање саветовања и трибина из области пољопривреде 
 
- финасирање и суфинасирање разних пројеката из пољопривреде који треба да унапреде знање 

пољопривредника 
 

Циљ ових мера је да повећање информисаности и едукација пољопривредника о најсевременијим 
достигнућима науке и технологије, а у циљу постизања већих приноса на производним парцелама. 
 

2. Противградна заштита..........................................................................2.700.000,00 динара 
 
Средства су предвиђена за суфинансирање ангажовања стрелаца противградне заштите за 

општину Рача и набавку противградних ракета. 
 
3.Суфинансирање рада матичне службе..................................................1.000.000,00 динара 
 

       Средства су намењена за суфинансирање рада матичних служби као један од видова побољшања и 
унапређења расног саства у сточарству. 
 
      4. Организовање и посета сајмовима у земљи и иностранству..................2.700.000,00 динара 
 
         Средства су планиарана за финасирање организоване посете пољопривредника сајмовима у Новом 
Саду, Сајму пчелара у Београду, финасирање организоване посете међународним сајмовима у Италији, 
Немачкој, Аустрији, Мађарској и  Грчкој као и за друге сајамске манифестације. 
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  Циљ ових мера је да повећање информисаности и едукација пољопривредника о најсевременијим 
достигнућима науке и технологије у пољопривредној производњи. 

 
5. Регресирање трошкова првгог вештачког осемењава уматичених крава и јуница 

........................................................................................................................................300.000,00 динара 
Подстицајне мере у пољопривреди-подстицајна средтва представљају директна плаћања усмерена 

ка пољопривредном произвођачу. 
Посебним Одлукама Општинског већа општине Рача дефинисаће се врста и висина подстицаја као 

и услови и рокови под којим пољопривредни произвођачи могу да конкуришу за подстицаје. 
 

6. Подстицај удрживањима пољопривредника...........................................300.000,00 динара 
 

- Подстицај удрживањима пољопривредника  
 

Средства ће се користити за суфинансирање планова и програма пољопривреднх удружења. На 
основу Плана и програнма рада за 2014 годину који ће доставити удружења са територије општине 
Рача у зависности од укупне производње на нивоу удружења, броја чланова, организованости и 
активности удружења у предходном периоду, финасираће се неке од активности удружења које су 
најбитније за рад Удружења.. Средства ће се додељивати као бесповратна. 

 
7. Уређење пољских путева/прилаза њивама................................................700.000,00 динара 
 
Средства су намењена за ревитализацију пољских путева у селима којa су поднеле захтеве преко 

МЗ, а како би се уредили прилази њивама. 
 

         III 
 

Реализација активности предвиђених Програмом врши се на основу одлука Општинског већа 
општине Рача, решења Председника општине Рача и уговора. 

 
IV 

 
За реализацију овог Програма одговорно је Одељење за привреду, буџет и финансије, јавне 

набавке, утврђивање, наплату и контролу јавних прихода. 
 

V 
Овај Програм објавити у Службеном гласнику општине Рача. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
Број:020-19/2014-I-01      Председник 
Дана: 03.06.2014. године     Скупштине општине Рача 
              Душан Ђоковић, с.р. 
 

 На основу члана 60. Закона о пољопривредном земљишту ("Сл. гласник РС", број 62/2006, 65/2008-др. 
закон и 41/2009), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на седници 
одржаној дана 03.06.2014. године, донела је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта 
 
  
I 

Образује се стручна Комисија за израду годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта у општини Рача ( у даљем тексту Комисија).   
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II 
Комисију чини председник и четири члана и то: 

 
Председник Комисије: 

        1.     Слободан Јовашевић, геодетски инжењер. 
Чланови Комисије: 

1. Марија Николић, дипл.правник ; 
2. Драгана Прокић, дипл.инг.агрономије; 
3. Драгана Антонијевић, дипл.економиста; 
4. Биљана Петровић, геодетски техничар. 

 
III 

Комисија се образује на период од две године и то за израду годишњег програма заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта у општини Рача за 2015. и 2016. годину. 
 

IV 
Задатак Комисије је да за сваку годину у периоду трајања мандата (за 2015. и за  2016. годину) изради 

предлог годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, којим ће утврдити 
врсту и обим радова које треба извршити у текућој години, динамику извођења радова и улагања средстава, а 
посебно утврдити податке које се односе на пољопривредно земљиште у државној својини у складу са чланом 
60. став 6. Закона о пољопривредном земљишту (''Службени гласник Републике Србије'', број 62/06, 65/08-др. 
закон и 41/09)  и прибави мишљење Комисије из члана 60. став 3. Закона о пољопривредном земљишту. 
 

V  
Чланови Комисије за свој рад имају право на надоканаду у висини законске дневнице за сваки радни 

састанак. 
Дневница се утврђује у висини од 5% од просечне месечне зараде по запосленом у привреди Републике 

Србије, према последњем објављеном податку.   
 

VI 
Решење ступа на снагу даном доношења. 

 
 

VII 
 Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
                                                      
Број: 020-20/2014-I-01                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 03.06.2014. године.                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
                            Душан Ђоковић, с.р. 
 
 
 

На основу чл. 48. став 3. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС  бр. 9/02, 87/02, 
66/05,54/09, 73/10, 79/11, 93/12, 62/13 и 63/13), и члана 12. Одлуке о буџету општине Рача за 2014. 
годину (Службени Гласник општине Рача број  19 /13), Општинско веће општине Рача  доноси: 

 
Решење 

о употреби средстава текуће 
буџетске резерве 

 
 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Рача за 2014. годину,  Раздео 3, 

Глава 3.24, организациона класификација 70040, позиција 176, функционална класификација 130, 
извор финансирања 01,  економска класификација 499- Средства резерве – текућа буџетска резерва, 
одобравају се средства за  финансирање редовне делатности  у 2014. години  у износу 3.000.000, 00 
динара. 
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2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру: 
 

                                        Раздела 1, глава 1.01,  функција – 110 извршни и законодавни органи финансијски и 
фискални послови,  извор финансирања 01, економска класификација 472 – 3.000.000, 00 динара; 

                                         
              3.   О реализацији овог решења стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије, јавне 
набавке и утврђивање, наплату и контролу јавних прихода. 

 
  4.    Ово решење објавити у Службеном гласнику општине Рача.   

 
 

 
Број :401-100/2014-II-02                                                     Председник ОВ општине Рача 
У Рачи, дана: 30.05.2014. године                                            Драгана Живановић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Према решењу Министарства за информисање Републике Србије, број 632-00590/93-03 од 
13.05.1993. године, Службени гласник општине Рача уписан је у регистар средстава јавног 
информисања под редним бројем 1461 од 11.05.1993. године. 
Издаје Општинска управа Рача; Главни и одговорни уредник Душица Миљојковић, секретар 
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205. 


