Рача, 01.06.2018. године – број 7

Цена 100,00 динара

САДРЖАЈ
Одлуке
Одлука о приступању изради Акционог плана за укључивање грађана у одлучивању о
расподели средстава прикупљених од пореза на имовину општине Рача за период 2018-2022.
године
Одлука о давању сагласности Јавном предузећу за управљање и развој инфраструктурних
објеката Рача на Одлуку о усвајању редовног финансијског извештаја о пословању за 2017.
годину
Одлука о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине општине Рача путем
непосредне погодбе
Одлука о усвајању редовног годишњег финансијског извештаја Јавног предузећа за
управљање и развој инфраструктурних објеката Рача из Раче за 2017. годину
Одлука о образовању Савета за демографију и популациону политику
Решења
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
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На основу чл. 32. ст. 1. тач.6) Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС",
број 129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон и члана 45. ст.1. тач.7) Статута општине
Рача (''Службени гласник општине Рача", број: 6/08, 2/10, 12/2010 и 13/2017), а у вези са
Пројектом „Реформа пореза на имовину“, Скупштина општине Рача, на предлог Општинског
већа општине Рача, на седници одржаној дана 01.06.2018. године, донела је:
ОДЛУКУ
1. Приступа се изради Акционог плана за укључивање грађана у одлучивању о
расподели средстава прикупљених од пореза на имовину општине Рача за период 20182022.године.
2. Акциони план за укључивање грађана у одлучивању о расподели средстава
прикупљених од пореза на имовину општине Рача мора бити усклађен са Пројектом „Реформа
пореза на имовину“.
3. За потребе израде Акционог плана за укључивање грађана у одлучивању о расподели
средстава прикупљених од пореза на имовину општине Рача, образује се радна група у саставу:
-

Слободан Павловић
Дина Петровић
Сања Милошевић
Марија Стевановић
Милица Радојковић
Анкица Станојевић
Сандра Живковић
Јелена Николић
Оливер Златић, предузетник, ул. Карађорђева 87, Рача

4. За председника Радне групе именује се Слободан Павловић.
5. Задатак Радне групе је да изради Нацрт Акционог плана за укључивање грађана у
одлучивању о расподели средстава прикупљених од пореза на имовину општине Рача и
достави у даљу процедуру.
6. Рок за израду Акционог плана за укључивање грађана у одлучивању о расподели
средстава прикупљених од пореза на имовину општине Рача је 30.06.2018. године.
7. Одлука ступа на снагу 8. (осмог) дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Рача“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-77/2018-I-01
Дана: 01.06.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 45. става 1. тачке 27) Статута општине Рача ("Службени гласник
општине Рача", број 6/08, 2/2010, 12/2010 и 13/17), Скупштина општине Рача, на седници
одржаној дана 01.06.2018. године, на предлог Општинског већа општине Рача, донела је:

ОДЛУКУ
1. Даје се сагласност Јавном предузећу за управљање и развој инфраструктурних
објеката Рача на Одлуку о усвајању редовног финансијског извештаја о пословању
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Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача из Раче, за
2017. годину, број 138/2018 од 27.04.2018. године.
2. Одлука о усвајању редовног финансијског извештаја о пословању Јавног предузећа
за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача из Раче, за 2017. годину,
број 138/2018. од 27.04.2018. године, у писаном облику чини саставни део ове
Одлуке.
3. Ову одлуку објавити у „ Службеном Гласнику „ општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-78/2018-I-01
Дана: 01.06.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу чл. 26. и 27. 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, 81/2009испр.,64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12,42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука
УС, 132/2014 и 145/2014), чл.3. 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), Скупштина општине
Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 01.06.2018.
године, донела је:
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА OTУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ
ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА ПУТЕМ
НЕПОСРЕДНЕ ПОГОДБЕ
Овом Одлуком покреће се поступак отуђења непокретности из јавне својине општине
Рача, путем непосредне погодбе, са Друштвом за промет нафтних деривата „ ЛУКОИЛ
СРБИЈА „ АД Београд и то:
1. кп. бр. 563/5 К.О. Рача , површине од 439 м2, градско грађевинско земљиште,
грађевинско земљиште, јавна својина општине Рача са уделом 1/1, уписане у лист
непокретности бр. 1201, уз накнаду од 16.055,00 ЕУР по средњем курсу Народне
банке Србије, на дан уплате на рачун општине Рача, за површину од 247м2
предметне парцеле.
Преосталих 40м2, предметне парцеле, отуђује се без накнаде, на основу Анекса 2.
Уговора између Друштва за промет нафтних деривата „ ЛУКОИЛ СРБИЈА „ АД
Београд и општине Рача.
За површину од 152 м2 предметне парцеле извршена је накнада, јер су обављени
уговорени радови по чл. 3 и 4 Основног уговора са Друштвом за промет нафтних
деривата „ ЛУКОИЛ СРБИЈА „ АД Београд .
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2. К.п. бр. 648/4 у површини од 12м2, која је уписана у л.н. бр. 1201 КО Рача., и К.п.
бр. 648/5 у површини од 41 м2, која је уписана у л.н. бр. 1201, без накнаде, а за које
површине је раније плаћена накнада, јер су обављени уговорени радови по чл. 3 и 4
Основног уговора. од стране Друштва за промет нафтних деривата „ ЛУКОИЛ
СРБИЈА „ АД Београд, општини Рача, а која није извршила реализацију предходно
закљученог основног Уговора и каснијих анекса Уговора, с тим што су наведене
парцеле носиле други број а који је представљао број матичне парцеле 648/2 од које
су ове две парцеле настале у поступку парцелације.
3. Овлашћује се Председник општине Рача да закључи Анекс бр. 3 , основног Уговора
закљученог 14.02.2006. годне.
Тржишна вредност грађевинског земљишта одређена је на основу извештаја о процени
тржишне вредности градског грађевинског земљишта Грађевинског факултета Универзитета
у Београду, број 33112/78-12 од 23.10.2017. године.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а исту објавити у “Службеном гласнику“
општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-79/2018-I-01
Дана: 01.06.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу чл.37.став 1. Тачка 5.и 9. Статута Јавног предузећа за управљање и развој
инфраструктурних објеката, Рача број 5 од 28.11.2016.године и 36 од 05.02.2018.године,
Надзорни одбор Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката, Рача,
доноси следећу;
ОДЛУКУ
1. Усваја се редовни годишњи Финансијски извештај о пословању Јавног предузећа за
управљање и развој инфраструктурних објеката, Рача из Раче за 2017.годину.
2. Надзорни одбор доноси одлуку да остварени губитак према пословним резултатима
исказаним у редовном годишњем Финансијском извешатају за 2017.годину ОСТАНЕ
НЕПОКРИВЕН.
3. Ову Одлуку доставити Агенцији за привредне регистре и Пореској управи.
Број: 138
Дана 27.04.2018.године

Председник Надзорног одбора
Горан Ивановић, с.р.

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/2007,
83/2014-др.закон и 101/2016-др. закон) и чланова 2. и 37. Пословника о раду Општинског већа
општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, бр. 1/2009 и 17/2016), Општинско веће општине
Рача, на седници одржаној дана 06.02.2018. године, донело је:

О Д Л У К У

О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ДЕМОГРАФИЈУ И ПОПУЛАЦИОНУ ПОЛИТИКУ
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1. ОБРАЗУЈЕ СЕ Савет за демографију и популациону политику општине Рача (у даљем
тексту: Савет), у саставу:
•
•
•
•
•

Милица Радојковић, помоћник Председника општине Рача, председник;
Бранко Радосављевић, помоћник Председника општине Рача, члан;
Снежана Маџић, шеф Одељења за привреду, пољопривреду, буџет и финансије
Општинске управе општине Рача, члан;
Дејан Милосављевић, директор Дома здравља „Милоје хаџић-Шуле“ у Рачи, члан;
Снежана Остојић, професор разредне наставе, запослена у ОШ „Карађорђе“ у Рачи,
члан.

2. Задатак Савета је промоција популационе политике на подручју општине Рача у складу
са Стратегијом подстицања рађања Владе Републике Србије, да предлаже мере за
подстицање рађања, идентификује проблеме и даје предлоге за промовисање
родитељства, даје предлога за решавање демографских питања, сагледавање природног
и механичког кретања становништва на подручју општине Рача, даје предлоге за
предузимање мера у циљу повећања наталитета у општини Рача и друго из области
популационе политике.
3. Одлуку ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине
Рача.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 021-60/2018-II-01
Дана: 06.02.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
Ненад Савковић, с.р.

На основу чл. 46. Закона о локалној самоуправи ( "Службени гласник РС", број
129/2007, 83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон), члана 66. Статута општине Рача (''Службени
гласник општине Рача", број: 6/08 и 02/10, 12/2010 и 13/2017) и члана 37. Пословника о раду
Општинског већа (''Службени гласник општине Рача", број 1/2009 и 17/16), на основу чл.69.
став 4. Закона о буџетском систему (''Сл.гл. РС'' бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13исправка 108/13, 142/14 68/15-др.закон 103/15, 99/16) и чл. 14. Одлуке о другом ребалансу
буџета Општине Рача за 2018. Год. (''Сл. гла. Општине Рача бр. 04/18) на седници одржаној
дана 25.05.2018. године Општинско веће општине Рача доноси
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о другом ребалансу буџета Општине Рача за 2018.
Годину (''Сл.гл. Општине Рача 04/18), раздео 5, глава 55.20 програмска класификација
0602-0009, функционална класификација 160, позиција 124 извор финансирања 01,
економска класификација 499120-Средства резерве-Текућа буџетска резерва,
одобравају се средства за финансирање редовне делатности у 2018 год. у износу од
500.000,00 динара.
2. Средства из тачке 1. ове Одлуке распоређују се у оквиру: раздела 5, глава 5.10
програмска класификација 0602-0001, функционална класификација 130, извор
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финансирања 01, позиција 107 економска класификација 483-Новчане казне и пенали
по решењу судова- 500.000,00 дин.
3. О реализацији ове Одлуке стараће се Одељење за привреду, пољопривреду, буџет и
финансије.
4. Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику Општине Рача.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 401-159/2018-II-01
Дана: 28.05.2018. године

Председник општинског већа
Ненад Савковић, 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.

