Рача, 31.01.2018. године – број 1

Цена 100,00 динара

САДРЖАЈ
Одлуке
Одлука о другој измени и допуни Одлуке о категоризацији путева
Одлука о усвајању Плана детаљне регулације у насељу Адровац
Одлука о приступању иницијативи за успостављање сарадње са градовима и општинама у
сливу Велике Мораве
Одлука о измени и допуни Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање и развој
инфраструктурних објеката, Рача
Одлука о давању на привремено коришћење имовине општине Рача
Одлука о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине општине Рача путем
јавног надметања - лицитације
Одлука о давању сагласности Председнику општине Рача за потписивање уговора са ЈП за
управљање и развој инфраструктурних објеката Рача
Одлука о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће,
шифра инвестиције: 101.3.1. – јесења садња 2017
Решења
Решење о именовању директора Туристичке организације општине Рача
Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора ЈП за управљање и развој
инфраструктурних објеката Рача, Марку Милошевићу из Бораца
Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП за управљање и развој
инфраструктурних објеката Рача, Драгане Антонијевић из Раче
Решење о преносу права на коришћење јавне својине општине Рача Туристичкој
организацији општине Рача
Решење о разрешењу директора Туристичке организације општине Рача
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Скупштина општине Рача, на седници одржаној 31.01.2018. године, на основу члана 5.
став 5. Закона о јавним путевима („Сл. гласник РС“, број: 101/05, 123/07, 101/11, 93/2012 и
104/2013) и члана 3. Одлуке о критеријумима за категоризацију општинских путева и улица
на територији општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број 13/09 и 34/16), на предлог
општинског Већа општине Рача, донела је:
ОДЛУКУ
O другој измени и допуни Одлуке о категоризацији путева
Члан 1.
У члану 2. Одлуке о категоризацији општинских путева, у ставу 1. после тачке 33.
додаје се нов број и гласи:
Редни
Ознака
Опис пута
Дужина у КМ
број
пута
ОП8 – Старо село-Рафаиловићи-Горње
3.45
34.
ОП-34
Јарушице
Члан 2.
Остале одредбе Одлуке о категоризацији општинских путева („Сл. гласник општине
Рача“, број 20/2017), остају на снази.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. Исту обjaвити у Службеном гласнику
општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-11/2018-I-01
Дана: 31.01.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

Скупштина општине Рача, на седници одржаној 31.01.2018. године, на основу чл. 35.
став 7. Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС бр. 72/09, 91/09-испр., 64/10одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука ус , 98/13-одлука УС, 132/14 и
145/14), чл. 67. ст 1. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената
просторног и урбанистичког планирања (“Службени гласник РС“ бр. 64/2015) и члана 45. став
1. тачке 6) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 06/08,02/10, 12/10 и
13/17), на предлог Општинског већа општине Рача, донела је:
ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
за к.п. бр. 189/1, 189/2, 447, 441 (део) и 439, све из К.О. Адровац,
к.п. бр. 1399 и 1400, све из К.О. Бошњане и
к.п. бр. 3508 и 3455/1 (део), све из К.О. Вишевац,
уз државни пут IБ реда бр. 27, у насељу Адровац
Чл.1.
Овом Одлуком усваја се План детаљне регулације за к.п. бр.189/1, 189/2, 447, 441 (део)
и 439 све К.О. Адровац, к.п. бр.1399 и 1400 све из К.О. Бошњане, к.п. бр.3508 и 3455/1 (део)
све из К.О. Вишевац, уз ДП I Б реда бр. 27 у насељу Адровац у општини Рача.
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Чл.2.
Планско подручје налази се на територији општине Рача и одбухвата следеће
катастарске парцеле: К.О. Адровац: к.п. бр.189/1, 189/2, 447, 441(део) и (део) 439 (1474 К.О
Бошњане); К.О. Бошњане: к.п.бр. 1399, 1400 и (део)1474; К.О. Вишевац : к.п. бр.3508 и 3455/1
(део) и 3177 (део).
Границом плана и грађевинског подручја обухваћена је површина од 4,23ха.
Чл.3.
План детаљне регулације за к.п. бр.189/1, 189/2, 447, 441 (део) и 439 све К.О. Адровац,
к.п. бр.1399 и 1400 К.О. Бошњане, к.п. бр.3508 и 3455/1 (део) К.О. Вишевац, уз ДП I Б реда бр.
27 у насељу Адровац у општини Рача састоји се из текстуалног дела и графичког дела,
изражених у аналогном и дигиталном облику. Графички део плана у аналогном облику су
штампане карте, а дигитални део су карте рађене у DWG и PDF формату.
Тексуални део Плана детаљне регулације чине:
ОПШТИ ДЕО:
А.1. Повод и циљ израде плана
А.2. Обухват плана
А.3.Правни и плански основ;
А.4. Постојећу намену и коришћење земљишта;
А.5. Преглед прикупљених података и услова надлежних институција;
ПЛАНСКИ ДЕО;
Б. Правила уређења простора;
В. Правила грађења;
Г. Смернице спровођења плана :
Д. Завршне одредбе;
Графички део Плана детаљне регулације чине:
1.Катастарско- топографски план са границом обухвата плана 1:500;
2.План намене са правилима грађења 1:500;
3.План саобраћајница са регулационим и нивелационим решењем и елементима за
обележавање 1:500;
4.План парцелације јавних површина 1:500;
5.Синхрон план комуналне инфраструктуре 1: 500;
Чл.4.
План детаљне регулације за к.п. бр.189/1, 189/2, 447, 441 (део) и 439 све К.О. Адровац,
к.п. бр.1399 и 1400 све из К.О. Бошњане, к.п. бр.3508 и 3455/1 (део) све из К.О. Вишевац, уз
ДП I Б реда бр. 27 у насељу Адровац, у општини Рача израдило је Предузеће за планирање,
пројектовање, геодетске услуге и консалтинг “АРПЛАН“ д.о.о. из Аранђеловца.
Чл. 5.
План детаљне регулације је доступан на увид јавности (физичким и правним лицима)
у току важења плана у седишту доносиоца и путем интернет странице органа надлежног за
доношење планск.о.г документа.
Чл.6.
По доношењу Плана детаљне регулције за к.п. бр.189/1, 189/2, 447, 441 (део) и 439 све
К.О. Адровац, к.п. бр.1399 и 1400 све из К.О. Бошњане, к.п. бр.3508 и 3455/1 (део) све из К.О.
Вишевац, уз ДП I Б реда бр. 27 у насељу Адровац, његов текстуални део објављује се у
„Службеном гласнику општине Рача“ .
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Чл.7.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рача.
Образложење
Правни основ за доношење ове одлуке је садржан у члану 35.ст.7. Закона о планирању
и изградњи ( Службени гласник РС бр. 72/09,91/09-испр., 64/10-одлука УС ,
24/11,121/12,42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС , 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14),и
чл.45.ст.1. тачка6. Статута општине Рача којим је прописано да урбанистички план доноси
скупштина јединице локалне самоуправе.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-1/2018-I-01
Дана: 31.01.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

Рача 6/08, 2/10, 12/10 и 13/17), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа
општине Рача, на седници одржаној дана 31.01.2018. године, донела је:
ОДЛУКУ
о приступању иницијативи за успостављање сарадње са градовима
и општинама у сливу Велике Мораве
Члан 1.
ОПШТИНА РАЧА ПРИСТУПА иницијативи коју је покренуо град Крагујевац, за
успостављање сарадње са градовима и општинама у сливу Велике Мораве, и то са: градовима
Јагодина и Пожаревац и општинама Рача, Баточина, Параћин, Свилајнац, Жабари, Велика
Плана, Смедеревска Паланка и Петровац на Млави.
Члан 2.
Циљ овог удруживања градова и општина је садржан у потреби интензивирања
сарадње у циљу смањивања заједничких ризика и брзог опоравка након елементарних
непогода и других несрећа.
Члан 3.
Сарадња ће бити успостављења потписивањем Протокола о сарадњи градова и
општина у сливу Велике Мораве, који ће потписати представници градова и општина из члана
1. ове одлуке.
У име општине Рача, Протокол о сарадњи потписаће председник општине Рача,
Ненад Савковић.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику
општине Рача“.
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О б р а з л о ж е њ е
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у одредбама члана 45. и 46. Статута
општине Рача ("Службени гласник општине Рача, број 6/08,2/10, 12/10 и 13/17), којима је
прописано да Скупштина општине Рача, у складу са законом доноси доноси прописе и друге
опште акте, и да Скупштина општине Рача, одлучује о сарадњи и удруживању са градовима
и општинама, удружењима, невладиним организацијама.
Скупштина града Крагујевца је донела Одлуку о покретању иницијативе за
успостављање сарадње са градовима и општинама у сливу Велике Мораве, број:020-83/17-1
од 07.04.2017. године, и разлог за доношење ове одлуке садржан је у потреби да се приступи
реализацији успостављања сарадње између градова и општина које припадају сливу Велике
Мораве, и то: градовима Јагодина и Пожаревац и општинама Рача, Баточина, Параћин,
Свилајнац, Жабари, Велика Плана, Смедеревска Паланка и Петровац на Млави, која за циљ
има смањење ризика и последица после елементарних непогода и других несрећа.
Приоритет сарадње представљаће рад на припреми заједничких стратешких и
планских докумената из области управљања ризицима и брзог опоравка након елементарних
непогода, припреми предлога пројеката ради обезбеђивања средстава за спровођење
активности које буду предвиђене поменутим стратешким документима.
Како је општина Рача у ранијем периоду, више пута била на удару елементарних
непогода, које су настајале као последица изливања река Јасенице и Раче, то се приступило
доношењу ове одлуке на начин описан у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-2/2018-I-01
Дана: 31.01.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 31.01.2018.године, на основу
члана 45. тачке 9) Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, бр. 6/08, 2/10, 12/10 и
13/17), чланова 4., 5. и 6. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016)
као и чланова 2. и 3. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/11
и 104/2016), на предлог Општинског већа општине Рача, донела је:
ОДЛУКУ
O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА
УПРАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА, РАЧА
Члан 1.
У члану 1. Одлуке о оснивању Jавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних
објеката Рача („Службени гласник општине Рача“, број 38/2016), у ставу 1. после тачке 9.
додаје се нова тачка 10. која гласи „Развој и унапређење обављања делатности од општег
интереса кроз израду предлога пројекта од значаја за развој општине Рача.“ и додаје се нова
тачка 11. која гласи „ Управљање инвестицоним пројектима од значаја за општину Рача“.

Члан 2.
У члану 9. Одлуке о оснивању Jавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних
објеката Рача, у ставу 2. после речи „пољопривредног земљишта“ додају се речи „развој и
унапређење обављања делатности од општег интереса кроз израду предлога пројекта од
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значаја за развој општине Рача, управљање инвестиционим пројектима од значаја за општину
Рача“.
Члан 3.
Остале одредбе Одлуке о оснивању Јавног предузећа за управљање и развој
инфраструктурних објеката Рача („Службени гласник општине Рача“, број 38/2016), остају
непромењене.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рача.“
Образложење
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рача из разлога што би се у случају ступања на снагу одлуке у редовном законском
року створила апстрактна опасност од настанка ненадокнадиве односно тешко надокнадиве
штете по људе и имовину већег обима на територији општине Рача.“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-5/2018-I-01
Дана: 31.01.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 31.01.2018. године, на основу
члана 13. Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, бр. 6/08, 2/10, 12/10 и 13/17),
члана 60. става 4. Закона о јавној својини ("Службени гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013,
105/2014, 104/2016 - други закон ,108/2016 и 113/2017), члана 2. и члана 5. става 4. тачке 1)
Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Рача („Сл. гласник
општине Рача“ бр. 24/2015), на предлог Општинског већа општине Рача, донела је:
ОДЛУКУ
о давању на привремено коришћење имовине општине Рача
Члан 1.
Општина Рача, као власник путничког возила-мини буса,
марке-IVECO,
модел- DAILY 50C15CV,
боја- ОМ BELA,
број седишта- 21,
број шасије- ZCFC50A2005763580,
број мотора- F1CE0481F0857399,
регистарске ознаке- KG051-UJ,
произведен 2010. године,
даје на коришћење Средњој школи „Ђура Јакшић“ из Раче, наведено путничко возило, за
организовање превоза ученика и обављање других потреба школе.
Члан 2.
Наведено возило Средња школа „Ђура Јакшић“ из Раче не може користити у
комерцијалне сврхе.
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Члан 3.
Возило се даје на привремено коришћење до 31.12. 2018. године.
Члан 4.
Средња школа „Ђура Јакшић“ из Раче преузима сва права, обавезе и одговорност у
случају настанка штете на возилу и штете настале употребом возила.
Члан 5.
Начин и услови коришћења овог возила утврдиће се посебним Уговором између
општине Рача и Средња школа „Ђура Јакшић“ из Раче.
Члан 6.
По истеку права на привремено коришћење возила, корисник је у обавези да возило
врати у стању у каквом га је преузео.
Члан 7.
Овлашћује се Председник општине Рача, да након ступања на снагу ове Одлуке, у име
општине Рача, са СШ „Ђура Јакшић“ из Раче закључи Уговор о коришћењу.
Члан 8.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-6/2018-I-01
Дана: 31.01.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

Скупштина општине Рача, на седници одржаној 31.01.2018. године, на основу чл. 26
ст. 1. тачка 4) и чл. 29. ст. 1. Закона о јавној својини ( "Службени гласник РС", број 72/11, 88/13,
105/14, 104/2016- други закон, 108/2016 и 113/2017), члана 99. став 1. Закона о планирању и
изградњи ("Службени гласник Републике Србије", број: 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010одлука УС, 24/2011, 121/12,42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/2014
и 145/2014), чл. 2. став 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања
и прикупљања писмених понуда ("Службени гласник РС", број 24/2012, 48/2015, 99/2015 и
42/2017), чл. 12. став 1. и чл. 13. став 2. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној
својини општине Рача ("Службени гласник општине Рача", број 24/2015) и Закључка
Председника општине Рача број 46-10/18-III-01 од 31.01.2018. године, на предлог Општинског
већа општине Рача, донела је:
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА OTУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА ПУТЕМ
ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА-ЛИЦИТАЦИЈЕ
Овом Одлуком покреће се поступак отуђења непокретности из јавне својине општине
Рача путем јавног надметања - лицитације и то:
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1. кп. бр. 69/6 К.О. Вучић, у површини од 0.07.19 ха, грађевинско земљиште, по
намени простора предвиђена делом за становање у оквиру мешовите намене (са
комерцијалним и производним делатностима), а делом за пољопривредно
земљиште, потес Луг, по култури њива друге класе, уписана у ЛН. бр. 824 К.О.
Вучић, јавна својина општине Рача са уделом 1/1,
2. кп. бр. 69/7 К.О. Вучић, у површини од 0.27.31 ха, грађевинско земљиште, по
намени простора предвиђена делом за становање у оквиру мешовите намене (са
комерцијалним и производним делатностима), а делом за пољопривредно
земљиште, потес Луг, по култури њива друге класе, уписана у ЛН бр. 824 К.О.
Вучић, јавна својина општине Рача са уделом 1/1,
3. кп. бр. 70/1 К.О. Вучић, у површини од 3.13.82 ха, земљиште у грађевинском
подручју, по својој намени предвиђена делом за становање у оквиру мешовите
намене (са комерцијалним и производним делатностима), а делом за
пољопривредно земљиште, потес Д. Поље, по култури њива друге класе, уписана у
ЛН бр. 824, К.О. Вучић, јавна својина општине Рача са уделом 1/1,
4. кп. бр. 835 К.О. Вучић, у површини од 0.04.73 ха ( 71м2-земљиште под зградом и
402м2-пашњак), грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, по намени
простора предвиђена је за грађевинско подручје насеља-постојеће изграђено
земљиште, потес Д.Поље, по култури земљиште под зградом-објектом и пашњак,
уписана у ЛН бр. 824 К.О. Вучић, јавна својина општине Рача са уделом 1/1.
Почетна цена непокретности биће одређена на основу тржишне вредности
непокретности коју ће проценити надлежни орган одређен Законом.
Учесници на огласу који буде расписан по основу ове Одлуке, су дужни да доставе
пријаву за јавно надметање и доказ о уплати депозита у висини 10% од почетне цене која ће
бити утврђена огласом, са назнаком редног броја непокретности за коју се доставља пријава.
Непокретности описане у ставу 1. ове одлуке отуђиће се купцу који у току јавног
надметања понуди највећу цену и иста се накнадно не може умањивати.
Поступак јавног надметања спровешће Комисија, која је именована посебним решењем
од стране Скупштине општине Рача.
Комисија ће објавити јавни оглас, утврдити лицитациони корак, одредити време и
место одржавања јавног надметања, прецизирати све елементе везане за отуђење наведених
непокретности, обавити и друге правне послове у складу са законом и подзаконским актима.
Уговор између најповољнијег понуђача и општине Рача ће се закључити у року од 30
дана по коначности решења надлежног органа о отуђењу земљишта и истим ће се уредити
начин, услови и рок плаћања купопродајне цене.
Ако лице коме је земљиште отуђено својом кривицом не закључи уговор у наведеном
року, донеће се решење о стављању ван снаге акта о отуђењу земљишта, а уплаћени депозит
се не враћа.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а исту објавити у “Службеном гласнику“
општине Рача.
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Образложење
Одлука ступа на снагу даном доношења због потребе заштите оправданог економског
интереса општине Рача, а све у циљу убрзавања поступка испуњења захтева инвеститора који
су изразили озбиљне намере за изградњу привредних објеката на предметним парцелама који
би били од општег интереса, како за општину Рача, тако и за становнике општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-8/2018-I-01
Дана: 31.01.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 37. Пословника о раду Општинског већа општине Рача ( „Сл. гласник
општине Рача“, бр. 1/2009 и 17/2016), Општинског већа општине Рача, на седници одржаној
дана 26.01.2018. године, донело је:

ОДЛУКУ
1.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Председнику општине Рача, да може у име општине Рача,
да са ЈП за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача потпише уговор о
пружању услуга управљања општинским путевима, улицама и некатегорисаним
путевима за 2018. Годину.

2. Текст уговора чини саставни део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.
ОПШТИНСКОГ ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 352-2/2018-II-01
Дана: 26.01.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
Ненад Савковић, с.р.

На основи члана 37. Пословника о раду општинског већа ( „ Сл.Гласник општине Рача“
бр. 01/09 и 16/17 ) и на основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду
и рурални развој општине Рача ("Сл.гласник СО-Рача", број 22/16), Програма мера подршке
за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за
2017.годину (Сл.гласник СО-Рача, бр.6/2017) и Конкурса за избор корисника средстава
буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2017. годину, број 021200/2017-II-01 од 13.03.2017.године (Сл.гласник СО-Рача, бр.8/2017 од 13.03.2017.г.), члана
66. Статута општине Рача, („Службени гласник СО-Рача“ број 6/08, 2/10 и 12/10) и Предлога
Комисије за контролу и управљање средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални
развој општине Рача бр. 021-887/2017-III-01 од 28.12.2017.г.,Општинско веће општине Рача,
на седници одржаној дана: 29.12.2017. године, донело је:
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ОДЛУКУ
о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних
газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра
инвестиције: 101.3.1. јесења садња 2017
1. Одобравају се подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и
цвеће, шифра инвестиције: 101.3.1. – назив инвестиције: набавка сертификованог садног
материјала воћа и то: шљиве, вишње, трешње, кајсије, дуње, малине и купине у јесен
2017. године, у укупном износу 2.224.321,68 динара без урачунатог пореза на додатну
вредност, следећим подносиоцима захтева/корисницима средстава:
1.1. Бојану Симићу из Бораца, општина Рача,са ЈМБГ: 0107980761028 и БПГ:
736686000055, број захтева 021-738/2017-II-01 од 01.11.2017.г., у укупном износу 138.411,00
динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на
додатну вредност,за набавку сертификованог садног материјала воћа: шљиве, по рачуну
бр.272/2017 од 30.10.2017.г. издатог од стране Привредног друштва ''Grof of Milutovac'' доо,
Милутовац.
1.2. Живослава Милановић из Вишевца, општина Рача, са ЈМБГ: 1210946726417 и БПГ:
736716000619 број захтева 021-786/2017-II-01 од 17.11.2017., у укупном износу 126.531,30
динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на
додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: шљиве и вишње, по
рачуну бр.291/17 од 03.11.2017.г., издатог од стране Привредног друштва ''Grof of Milutovac''
доо, Милутовац, умањен за износ вредности садница за 100 комада вишње које нису засађене
на парцели где је заснован нови вишегодишњи производни засад и за 118 комада шљиве којима
је извршено подсађивање старог засада шљиве односно за 67 комада садница шљиве које нису
засађене.
1.3. Живорад Милић из Ђурђева, општина Рача,са ЈМБГ: 0110943721416 и БПГ:
736775000867, број захтева 021-787/2017-II-01 од 17.11.2017.г., у укупном износу 34.912,00
динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на
додатну вредност,за набавку сертификованог садног материјала воћа: вишње, по рачуну
бр.310/2017 од 09.11.2017.г. издатог од стране Привредног друштва ''Grof of Milutovac'' доо,
Милутовац.
1.4. Југослав Степановић из Ђурђева, општина Рача, са ЈМБГ: 2203976721417 и БПГ:
736775000085 број захтева 021-788/2017-II-01 од 17.11.2017., у укупном износу 32.955,00
динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на
додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: шљиве по рачуну
бр.311/17 од 09.11.2017.г., издатог од стране Привредног друштва ''Grof of Milutovac'' доо,
Милутовац.
1.5. Мирољуб Милетић из Мирашевца, општина Рача, са ЈМБГ: 1508956721412 и БПГ:
736791000329 број захтева 021-789/2017-II-01 од 17.11.2017., у укупном износу 245.475,00
динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на
додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: вишње, по рачуну
бр.340/17 од 16.11.2017.г., издатог од стране Привредног друштва ''Grof of Milutovac'' доо,
Милутовац.
1.6. Драган Стојковић из Сепаца, општина Рача, са ЈМБГ: 1505980710146 и БПГ:
736830000240 број захтева 021-790/2017-II-01 од 20.11.2017., у укупном износу 159.202,20
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динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на
додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: дуње по рачуну
бр.339/17 од 16.11.2017.г., издатог од стране Привредног друштва ''Grof of Milutovac'' доо,
Милутовац, умањен за износ вредности садница за 90 комада дуње које нису засађене на
парцелама где је заснован нови вишегодишњи производни засад дуње.
1.7. Веселин Јовичић из Бошњана, општина Рача, са ЈМБГ: 1211957721413 и БПГ:
736694000085 број захтева 021-791/2017-II-01 од 21.11.2017., у укупном износу 225.466,00
динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на
додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: шљиве и вишње, по
рачуну бр.348/17 од 17.11.2017.г., издатог од стране Привредног друштва ''Grof of Milutovac''
доо, Милутовац.
1.8. Драган Степановић из Доњих Јарушица, општина Рача, са ЈМБГ: 0807962721428 и
БПГ: 736767000047 број захтева 021-823/2017-II-01 од 06.12.2017., у укупном износу
87.280,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза
на додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: вишње, по рачуну
бр.367/17 од 23.11.2017.г., издатог од стране Привредног друштва ''Grof of Milutovac'' доо,
Милутовац.
1.9. Небојша Петровић из Мирашевац, општина Рача, са ЈМБГ: 2105964721428 и БПГ:
736791000388 број захтева 021-829/2017-II-01 од 07.12.2017., у укупном износу 70.915,00
динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на
додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: вишње, по рачуну
бр.366/17 од 23.11.2017.г., издатог од стране Привредног друштва ''Grof of Milutovac'' доо,
Милутовац.
1.10. Весна Живановић из Саранова, општина Рача, са ЈМБГ: 2007969726418 и БПГ:
736821001107 број захтева 021-830/2017-II-01 од 07.12.2017., у укупном износу 52.368,00,00
динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на
додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: вишње, по рачуну
бр.318/17 од 09.11.2017.г., издатог од стране Привредног друштва ''Grof of Milutovac'' доо,
Милутовац.
1.11.Градимир Павловић из Сипића, општина Рача, са ЈМБГ: 0605950721420 и БПГ:
736848000390 број захтева 021-843/2017-II-01 од 14.12.2017., у укупном износу 253.746,51
динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на
додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: вишње и кајсије, по
рачуну бр.414/17 од 12.12.2017.г., издатог од стране Привредног друштва ''Grof of Milutovac''
доо, Милутовац, умањен за износ вредности садница за 37 комада вишње и 8 комада кајсије
које нису засађене на парцелама где је заснован нови вишегодишњи производни засад вишње
односно кајсије.
1.12.Саша Милановић из Сипића, општина Рача, са ЈМБГ: 2108974721417 и БПГ:
736848001140 број захтева 021-844/2017-II-01 од 14.12.2017., у укупном износу 96.364,40
динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на
додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: шљиве и вишње, по
рачуну бр.413/17 од 12.12.2017.г., издатог од стране Привредног друштва ''Grof of Milutovac''
доо, Милутовац.
1.13. Славиша Домановић из Бошњана, општина Рача, са ЈМБГ: 2308985761045 и БПГ:
736694001189 број захтева 021-850/2017-II-01 од 14.12.2017., у укупном износу 46.367,50
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динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на
додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: вишње, по рачуну
бр.292/17 од 03.11.2017.г., издатог од стране Привредног друштва ''Grof of Milutovac'' доо,
Милутовац, умањен за износ вредности садница за 105 комада вишње које нису засађене на
парцели где је заснован нови вишегодишњи производни засад.
1.14. Љубица Николић из Сипића, општина Рача, са ЈМБГ: 0807956726426 и БПГ:
736848000969 број захтева 021-851/2017-II-01 од 14.12.2017., у укупном износу 137.948,52
динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на
додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: кајсије по рачуну
бр.415/17 од 12.12.2017.г., издатог од стране Привредног друштва ''Grof of Milutovac'' доо,
Милутовац, умањен за износ вредности садница за 7 комада кајсије које нису засађене на
воћарској парцели где је заснован нови вишегодишњи производни засад кајсије.
1.15. Јован Рафаиловић из Великих Крчмара, општина Рача, са ЈМБГ: 1701994720033 и
БПГ: 736708002110 број захтева 021-852/2017-II-01 од 14.12.2017., у укупном износу
150.460,40 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог
пореза на додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: вишње,
кајсије и шљиве, по рачуну бр.389/17 од 29.11.2017.г., издатог од стране Привредног друштва
''Grof of Milutovac'' доо, Милутовац.
1.16. Горан Милић из Великих Крчмара, општина Рача, са ЈМБГ: 2807976721428 и БПГ:
736708000052 број захтева 021-855/2017-II-01 од 15.12.2017., у укупном износу 74.000,75
динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на
додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: вишње и шљиве, по
рачуну бр.409/17 од 11.12.2017.г., издатог од стране Привредног друштва ''Grof of Milutovac''
доо, Милутовац умањен за износ вредности садница за 5 комада вишње које нису засађене на
парцели где је заснован нови вишегодишњи производни засад вишње и шљиве.
1.17.Мирјана Раковић из Трске, општина Рача, са ЈМБГ: 2405987725041 и БПГ:
736856000719 број захтева 021-856/2017-II-01 од 15.12.2017., у укупном износу 238.531,00
динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на
додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: шљиве и кајсије, по
рачуну бр.408/17 од 11.12.2017.г., издатог од стране Привредног друштва ''Grof of Milutovac''
доо, Милутовац умањен за износ вредности садница за 33 комада кајсије које нису засађене на
парцели где је заснован нови вишегодишњи производни засад кајсије и за 34 комада шљиве
које нису засађене на парцелама где је заснован нови вишегодишњи производни засад шљиве.
1.18. Милован Вулетић из Бошњана, општина Рача, са ЈМБГ: 1108969721421 и БПГ:
736694000913 број захтева 021-858/2017-II-01 од 15.12.2017., у укупном износу 53.387,10
динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на
додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: шљиве, по рачуну
бр.363/17 од 23.11.2017.г., издатог од стране Привредног друштва ''Grof of Milutovac'' доо,
Милутовац.
2. Исплата средстава из члана 1. ове Одлуке ће се вршити по приливу средстава, из буџета
општине Рача на наменски рачун Корисника средстава уписан у Регистар пољопривредних
газдинстава.
3. Овлашћује се Председник Општине Рача да са наведеним лицима из става 1. закључи
Уговоре о додели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних
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газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције:
101.3.1. Уговором ће се ближе одредити међусобна права и обавезе уговорних страна.
4. Ову Одлуку објавити на званичној интернет страници општине Рача, огласним таблама
општинске управе Рача и Месних канцеларија, као и у Службеном гласнику СО-е Рача.
5. Сва заинтересована лица могу да изврше увид у списе предмета у року од 3 дана од
дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страници општине Рача.
6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 401-697/2017-II-01
Дана: 29.12.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Ненад Савковић, с.р.

Скупштина општине Рача, на седници одржаној 31.01.2018. године, на основу члана 45.
став 1. тачке 10) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 06/08,02/10, 12/10 и
13/17), на предлог Општинског већа општине Рача, донела је:
РЕШЕЊE
о именовању директора Туристичке организације општине Рача
1. Давор Тимотијевић из Раче, рођен 01.07.1975. године, именује се за директора
Туристичке организације општине Рача, на мандатни период од 4 године.
2. Решење ступа на снагу 01.02.2018. године.
3. Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-10/2018-I-01
Дана: 31.01.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

Скупштина општине Рача, на седници одржаној 31.01.2018. године, на основу члана 45.
тачке 10) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 06/08,02/10, 12/10 и 13/17),
а у вези са чланом 46. ставом 1. и чланом 47. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС",
број 15/2016), на предлог Општинског већа општине Рача, донела је:
РЕШЕЊE
1. Марку Милошевићу из Бораца, општина Рача, рођеном 17.02.1987. године, престаје
дужност вршиоца дужности директора Јавног предузећа за управљање и развој
инфраструктурних објеката Рача, због поднете писмене оставке, даном доношења овог
решења.
2. Решење ступа на снагу даном доношења и исто објавити у Службеном гласнику општине
Рача.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом 46. ставом 1. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/2016),
прописано је да мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком и
разрешењем, а чланом 47. истог закона да се оставка у писаној форми подноси органу
надлежном за именовање директора јавног предузећа.
Марко Милошевић из Бораца, општина Рача, рођен 17.02.1987. године, дана 22.01.2018.
године, поднео је Скупштини општине Рача, у писаној форми, неопозиву оставку на место
вршиоца дужности директора Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних
објеката Рача.
Из свега наведеног донето је решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-3/2018-I-01
Дана: 31.01.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

Скупштина општине Рача, на седници одржаној 31.01.2018. године, на основу члана
члана 45. тачке 10) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 06/08,02/10, 12/10
и 13/17), а у вези са чланом 52. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/2016),
на предлог Општинског већа општине Рача, донела је:
РЕШЕЊE
1. Драгана Антонијевић из Раче, дипломирани ецц, са станом у улици Ђуре Јакшића број 10,
рођена 28.02.1970. године, именује се за вршиоца дужности директора Јавног предузећа за
управљање и развој инфраструктурних објеката Рача, на период до именовања директора
по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на период од једне године.
2. Именована ће почети да обавља дужност на коју је именована наредног дана од дана
доношења овог решења.
3. Решење ступа на снагу даном доношења и исто објавити у Службеном гласнику општине
Рача.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом 52. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/2016), прописано
је да се вршилац дужности директора може именовати до именовања директора јавног
предузећа по спроведеном јавном конкурсу, да период обављања функције вршиоца дужности
директора не може бити дужи од једне године, да исто лице не може бити два пута именовано
за вршиоца дужности директора, да вршилац дужности директора мора испуњавати услове за
именовање директора јавног предузећа из члана 25. наведеног закона и да вршилац дужности
има сва права, обавезе и овлашћења која има директор јавног предузећа.
Марко Милошевић из Бораца, општина Рача, рођен 17.02.1987. године, дана 22.01.2018.
године, поднео је Скупштини општине Рача, у писаној форми, неопозиву оставку на место
вршиоца дужности директора Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних
објеката Рача.
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У поступку избора вршиоца дужности директора Јавног предузећа за управљање и
развој инфраструктурних објеката Рача, Општинско веће општине Рача је утврдило да
кандидат Драгана Антонијевић из Раче испуњава све услове за именовање за директора јавног
предузећа из члана 25. Закона о јавним предузећима.
Из свега наведеног донето је решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-4/2018-I-01
Дана: 31.01.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

Скупштина општине Рача, на седници одржаној 31.01.2018. године, на основу члана 18.
ст. 6., члана 22. ст. 10. и 12. и члана 26. ст. 1. тач. 1) Закона о јавној својини („Сл. гласник
РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон , 108/2016 и 113/2017), члана 13. ст. 2.
Статута општине Рача („Службени гласник општине Рача“, бр. 6/08, 2/10, 12/10 и 13/2017), и
члана 5. ст. 4. тач. 1) и члана 53. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини
општине Рача ( „Сл. гласник општине Рача“, бр. 24/2015), на предлог Општинског већа
општине Рача, донела је:
РЕШЕЊE
Општина Рача, носилац права јавне својине на кп. бр. 1973 уписаној у лн. бр. 963 К.О.
Вишевац са уделом 1/1, преноси на коришћење Туристичкој организацији општине Рача,
наведену катастарску парцелу површине 0.29.04 ха.
Наведена катастарска парцела даје се на коришћење на неодређено време, почев од
дана потписивања Уговора о давању непокретности на коришћење, све до доношења одлуке о
престанку права коришћења од стране општине Рача, као носиоца права јавне својине на
предметној парцели.
Између општине Рача и Туристичке организације општине Рача у року од 30 дана од
дана доношења овог Решења биће закључен уговор којим ће се ближе уредити начин
коришћења.
Овлашћује се Председник општине Рача, Ненад Савковић, да са Туристичком
организацијом општине Рача закључи Уговор о давању непокретности на коришћење.
Пре приступања изради програма, пројеката, инвестиционом одржавању и било којим
радовима осим текућег одржавања, које буде спроводила Туристичка организација општине
Рача на предметној парцели, неопходна је претходна писана сагласност Савета Месне
заједнице Вишевац.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном гласнику
општине Рача.
Образложење
Општини Рача, као носиоцу права јавне својине на кп. бр. 1973 уписаној у лн. бр. 963
К.О. Вишевац, захтевом бр. 7/2018 од 18.01.2018. године обратила се Туристичка организација
општине Рача ради преноса права коришћења на наведеној катастарској парцели.
Подносилац захтева је свој захтев за преношењем права коришћења образложио
потребом да по основу права коришћења и управљања наведеном непокретности може
израђивати планске документе и пројекте на основу којих ће конкурисати за добијање
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средстава ради уређења ове јавне површине, односно сређивања и даљег одржавања етно
комплекса који се налази на предметној парцели.
У складу са одредбама Закона о јавној својини и Одлуке о прибављању и располагању
стварима у јавној својини општине Рача, носилац јавне својине је утврдио да је захтев
оправдан, па је одлучио као у диспозитиву овог Решења.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења се може покренути поступак пред Управним
судом у року од 30 дана од дана доношења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-7/2018-I-01
Дана: 31.01.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

Скупштина општине Рача, на седници одржаној 31.01.2018. године, на основу члана 45.
став 1. тачке 10) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 06/08,02/10, 12/10
и 13/17), на предлог Општинског већа општине Рача, донела је:
РЕШЕЊЕ
о разрешењу директора Туристичке организације општине Рача
1. Давор Тимотијевић из Раче, рођен 01.07.1975. године, разрешава се дужности
директора Туристичке организације општине Рача, због истека мандата.
2. Решење ступа на снагу даном доношења.
3. Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-9/2018-I-01
Дана: 31.01.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, 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 Марија Стевановић, секретар
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205.

