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Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 03.05.2017. 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 и 108/2016), чл. 2. ст. 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 
24/12, 48/15, 99/15), чл. 12. ст. 1. и чл. 13. ст. 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 46-131/17-III-01 од 25.04.2017. године, на предлог 
Општинског већа општине Рача, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА OTУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ 

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА 
 

Овом Одлуком покреће се поступак отуђења непокретности из јавне својине општине 
Рача путем прикупљања писаних понуда и то: 

1. кп. бр. 54 К.О. Вучић, у површини од 0.10.57 ха, земљиште у грађевинском 
подручју, по намени простора предвиђена за становање у оквиру мешовите намене 
(са комерцијалним и производним делатностима), потес Луг, по култури њива 
треће класе, уписана у лн. бр. 824 К.О. Вучић, јавна својина општине Рача са 
уделом 1/1, 

2. кп. бр. 368/2 К.О. Рача, у површини од 0.05.19 ха, градско грађевинско 
земљиште, по намени простора предвиђена за мешовито становање (породично и 
вишепородично), Улица Милоша Обилића, по култури њива трећа класе, уписана 
у лн. бр. 394 К.О. Рача, јавна својина општине Рача са уделом 1/1, 

3. кп. бр. 109/26 К.О. Рача, у површини од 0.03.15 ха, градско грађевинско 
земљиште, по намени простора предвиђена за породично становање, потес 
Крагујевчић, по култури њива треће класе, уписана у лн. бр.1201 К.О. Рача,  јавна 
својина општине Рача са уделом 1/1. 

 
 

Наведене катастарске парцеле налазе се у границама грађевинског подручја насеља 
према важећем Плану генералне регулације градског насеља Рача и по намени простора 
парцела: 

- под редним бројем 1. предвиђена је за становање у оквиру мешовите намене (са 
комерцијалним и производним делатностима),  

-под редним бројем 2. предвиђена је за мешовито становање (породично и 
вишепородично) 

-под редним бројем 3. предвиђена је за породично становање.  
 
Почетна цена непокретности биће одређена на основу тржишне вредности 

непокретности коју ће проценити надлежна Пореска управа. 
 
Учесници огласа су дужни да уз понуду доставе 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 писана понуда. 

 
Напред наведене непокретности  отуђиће се купцу који понуди највећу цену и иста се 

накнадно не може умањивати.  
 
Поступак прикупљања писаних понуда спровешће Комисија, која је именована 

посебним решењем  од стране Скупштине општине  Рача. 



Број 12, страна 3 Службени гласник општине Рача 03.05.2017. године 

Огласом ће се прецизирати сви елементи везани за отуђење наведених непокретности, 
предвиђени законским 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.  
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
 
Број:020-54/2017-I-01         ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 03.05.2017. године.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
         Душан Ђоковић, с.р. 
 
 
 

Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 03.05.2017. године, на основу 
члана 6. става 2. Одлуке о подизању, постављању и одржавању споменика, спомен плоча и 
скулптуралних дела на територији општине Рача („Службени гласник општине Рача“, број 
43/2016),  на предлог Општинског већа општине Рача, донела је:  
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОДИЗАЊЕ 

СПОМЕНИКАНА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА 
 

Члан 1. 
У Одлуци о образовању Комисије за подизање споменика на територији општине Рача 

(„Сл.гласник општине Рача“, број 3/2017), мења се члан 1. и нови гласи: 
 
„Образује се Комисија за подизање споменика на територији општине Рача (у даљем 

тексту: Комисија) у саставу: 
 

• Драгана  Антонијевић из Раче, председник Комисије; 
• Јован Марковић из Раче, члан 
• Горан Јовановић из Раче, члан 
• Борко Петровић из Раче, члан 
• Мирослав Живковић  из Доње Раче, општина Рача,члан 

 
Члан 2. 

Остале одредбе Одлуке о образовању Комисије за подизање споменика на територији 
општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број 3/2017), остају непромењене. 
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Члан3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Рача“. 
 

Образложење 
 

 Чланом  6. ставом  2. Одлуке о подизању, постављању и одржавању споменика, 
спомен плоча и скулптуралних дела на територији општине Рача, прописано је да се 
иницијатива за подизање споменика, односно постављање спомен плоча и скулптуралних 
дела подноси Комисији за подизање споменика на територији општине Рача, коју образује 
Скупштина општине Рача. 
 Чланом 1. Одлуке о образовању Комисије за подизање споменика на територији 
општине Рача за председника Комисије именован је Марко Милошевић из Бораца, општина 
Рача. 
 Дана 10.04.2017. године Марко Милошевић из Бораца поднео је писмену оставку на 
место председника и члана у наведеној Комисији. 
 Из свега наведеног утврђен је предлог Одлуке о измени Одлуке о образовању 
Комисије за подизање споменика на територији општине Рача. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број:020-55/2017-I-01         ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 03.05.2017. године.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
         Душан Ђоковић, с.р. 
 
 
 

Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 03.05.2017. године, на основу 
члана 45. тачке 7. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 6/08, 2/10 и 
12/10), на предлог Општинског већа општине Рача, донела је: 

 
О Д Л У К У 

о одређивању висине накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора Јавног 
предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком одређује се висина накнада за рад председника и чланова Надзорног 
одбора јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката (у даљем тексту: 
предуезеће) 
 

Члан 2. 
 Накнада за рад председника Надзорног одбора ј предузећа је 15.000,00 динара нето, на 
месечном нивоу 
 Накнада за рад чланова Надзорног одбора предузећа је 12.000,00 динара нето, на 
месечном нивоу. 
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Члан 3. 
Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број:020-56/2017-I-01         ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 03.05.2017. године.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
         Душан Ђоковић, с.р. 
 
 
 
      Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 03.05.2017. године, на основу чланова 27. и  
46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука 
УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14) и члана 
45. тачке 6. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", бр. 6/08, 2/10 и 12/10), на предлог 
Општинског већа општине Рача, донела је: 
 

О Д Л У К У 
 о изради Плана детаљне регулације радне зоне "Исток" у Рачи 
 

Члан 1. 
        На основу ове Одлуке израдиће се План детаљне регулације  радне зоне "Исток" у Рачи (у даљем 
тексту: План). 
 

Члан 2. 
        Оквирнa границa Плана лоцирана је на излазном правцу ка Марковцу и обухвата неизграђено 
земљиште, између коридора државног пута I Б реда број 27.(М-4) и реке Рача.  
        У обухват Плана детаљне регулације улазе следеће катастарске парцеле: 3286/1, 3285, 3286/2, 
3262/3, 3283/1, 3283/2, 3284, 3262/1, 3281/2, 3263, 3282/5, 3280/2, 3265/1, 3265/2, 3264/4, 3280/1, 
3281/1, 3282/1, 3282/2, 3282/4, 3279/1, 3279/2, 3282/3, 3294, 3295, 3296/3, 3296/2, 3290/1(део), 
3297/2(део), 3281/3, 3298(део), 3296/5(део), 3299/2, 3299/1, 3299/3, 3299/4, 3300/1(део), 3300/2(део), 
3302(део), 3301/2, 3301/1, 3303/3, 3306/2, 3306/3, 3304/2, 3303/1, 3304/1, 3304/3, 3487, 3488/1, 3488/2, 
3488/3, 3486, 3307/2, 3307/1, 3308/2, 3308/3, 3309, 3321, 3306/1, 3310, 3311/1(део), 3312/1(део), 3314/1, 
3314/2, 3314/3, 3315/1(део), 3315/2, 3314/4, 3317/2, 3318, 3319, 3320, 3569/1(део), 3286(део), 3600/5 
све КО Доња Рача.    
        Прелиминарна граница Плана обухвата подручје од око 39 ха. 
        Тачна граница утврдиће се Планом. 
 

Члан 3. 
        Плански основ за израду Плана детаљне регулације, услови и смернице дефинисани су Планом 
генералне регулације градског насеља Рача ("Сл. гласник општине Рача", бр. 11/12 и 14/15). 
 

Члан 4. 
         План садржи: 

1) границе плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине и зоне; 
2) детаљну намену земљишта; 
3) регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за 

обележавање на геодетској подлози; 
4) нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план); 
5) попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте; 
6) коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру; 
7) мере заштите културно - историјских споменика и заштићених природних целина; 
8) локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат или расписује конкурс; 
9) правила уређења и правила грађења по целинама и зонама; 
10) друге елементе значајне за спровођење плана детаљне регулације. 



Број 12, страна 6 Службени гласник општине Рача 03.05.2017. године 

Члан 5. 
        Рок за израду Плана је 12 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. 

 
Члан 6. 

         Носилац израде плана је Општинска управа општине Рача, а стручни послови на изради плана 
поверавају се привредном друштву, односно другом правном лицу које испуњава прописане услове 
за израду планских докумената у складу са Законом којим се уређују јавне набавке. 
 

Члан 7. 
       Средства за израду Плана обезбеђују се из буџета општине Рача. 
 

Члан 8. 
        Саставни део ове одлуке је Одлука о изради  стратешке процене утицаја на животну средину 
Плана детаљне регулације  радне зоне "Исток" у Рачи, бр.501-12/17-IV-00 од 11.04.2017  године. 

 
Члан 9. 

 Пре доношења Плана детаљне регулације , план подлеже стручној контроли Комисије за 
планове, пре излагања на јавни увид и пре објављивања у службеном гласнику у складу са Законом о 
планирању и изградњи. 

 
Члан 10. 

        Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине 
Рача". 
   
   О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
Правни основ за доношење ове одлуке је садржан у одредбама члана 46. Закона о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС" број 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука 
УС, 50/13 - одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14), којим је прописано да Одлуку о изради 
планског документа доноси орган надлежан за његово доношење (Скупштина општине), по 
претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове. 
Позитивно мишљење Комисије за планове је прибављено на седници одржаној дана 10.04.2017 
године. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број:020-57/2017-I-01         ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 03.05.2017. године.     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
         Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

Скупштина општине Рача, на седници одржаној 03.05.2017. године, на основу члана 8. 
став. 1. Одлуке о престанку рада, постојања и брисању Јавног предузећа ''Дирекција за 
изградњу општине Рача“ и преузимању права, обавеза и послова Јавног предузећа 
''Дирекција за изградњу општине Рача“ на општину Рача (''Службени гласник општине Рача'' 
број 37/2016) као и члана 45. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 
06/08,02/10 и 12/10) , на предлог Општинског већа општине Рача, донела је 

 
O Д Л У К У 

о давању сагласности на трећу измену Програма одржавања, уређења и изградње 
иннфраструктуре општине Рача за 2017. године 

 
 1. Даје се сагласност на Трећу измену програма одржавања, уређења и изградње 
иннфраструктуре општине Рача за 2017. године, број 352-31/2017-III-01 од 
28.04.2017.године, донет од стране Председника општине Рача. 
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 2. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
Број: 020-58/2017-I-01                       ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 03.05.2017.  године.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

                  Душан Ђоковић, с.р. 
 

 
 
         На основу чл. 9. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник 
РС", бр. 135/04 и 88/10), Општинскa управа општине Рача, Одељење за изградњу, урбанизам, 
локални економски развој, јавне набавке и инвестиције, доноси: 

 
 

О Д Л У К У 
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ  Радне зоне « Исток » Рача. 
 
 

Члан 1. 
           Приступа се изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне 
регулације Радне зоне« Исток » Рача. 
  

Члан 2. 
           Разлози за израду Стратешке процене дефинисани су планским документом вишег 
реда, и то Планом генералне регулације градског насеља Рача ("Сл. гласник општине Рача", 
бр. 11/12 и 14/15). 
           Обзиром да је простор за који се доноси Одлука о изради Плана детаљне  регулације, 
унутар граница Плана генералне регулације градског насеља Рача а у складу са смерницама 
из наведеног плана за израду планова детаљне регулације којима се врше значајне промене у 
простору(инфраструктурни коридори, комунални објекти, радне зоне, промена намене 
постојећих подручја посебне намене, уређивање и експлоатација, изворишта 
термоминералних вода и експлоатација осталих минералних сировина и ресурса) обавезна је 
израда Стратешке процене утицаја Плана, због значајних промена у простору, утицаја и 
потенцијално негативних ефеката по животну средину, предеоно-пејзажне вредности, 
биодиверзитет, заштићена природна и културна добра и здравље становништва.  
         Стратешком проценом биће обухваћено подручје Плана детаљне регулације којом ће се 
описати, вредновати и проценити значајни утицаји на животну средину до којих може доћи 
имплементацијом Плана детаљне регулације и одредити мере за смањење негативних утицаја 
на животну средину.    
                У обухват Плана детаљне регулације улазе следеће катастарске парцеле: 3286/1, 
3285, 3286/2, 3262/3, 3283/1, 3283/2, 3284, 3262/1, 3281/2, 3263, 3282/5, 3280/2, 3265/1, 3265/2, 
3264/4, 3280/1, 3281/1, 3282/1, 3282/2, 3282/4, 3279/1, 3279/2, 3282/3, 3294, 3295, 3296/3, 
3296/2, 3290/1(део), 3297/2(део), 3281/3, 3298(део), 3296/5(део), 3299/2, 3299/1, 3299/3, 3299/4, 
3300/1(део), 3300/2(део), 3302(део), 3301/2, 3301/1, 3303/3, 3306/2, 3306/3, 3304/2, 3303/1, 
3304/1, 3304/3, 3487, 3488/1, 3488/2, 3488/3, 3486, 3307/2, 3307/1, 3308/2, 3308/3, 3309, 3321, 
3306/1, 3310, 3311/1(део), 3312/1(део), 3314/1, 3314/2, 3314/3, 3315/1(део), 3315/2, 3314/4, 
3317/2, 3318, 3319, 3320, 3569/1(део), 3286(део), 3600/5 све КО Доња Рача.    
 



Број 12, страна 8 Службени гласник општине Рача 03.05.2017. године 

        Прелиминарна граница Плана обухвата подручје око 39 ха. 
 

Члан 3. 
          Одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана 
детаљне регулације Плана детаљне регулације регулације  Радне зоне « Исток » Рачa  доноси 
се уз прибављено Мишљење Одсека за пољопривреду општинске управе  Рача број 501-
13/17-IV-03-3 od 11.04.2017 године, у складу са чланом 9. и 11. Закона о стратешкој процени 
утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 88/10). 

 
Члан 4. 

          По извршеној стратешкој процени утицаја плана на животну средину израдиће се 
Извештај о стратешкој процени. 
         Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину мора садржати:  
             -     полазне основе стратешке процене, 
             -     опште и посебне циљеве Стратешке процене и избор индикатора, 

- процену могућих утицаја са описом мера предвиђених за смањење негативних 
утицаја на животну средину, 

- смернице за процену утицаја пројеката на животну средину, 
- програм праћења стања животне средине у току спровођења плана (мониторинг), 
- приказ коришћене методологије и тешкоће у изради стратешке процене, 
- приказ начина одлучивања опис разлога одлучујућих за избор датог плана са 

аспекта разматраних варијантних решења и приказ начина на који су питања 
животне средине укључена у план,  

- закључке до којих се дошло током израде извештаја о стратешкој процени 
представљене на начин разумљив јавности, 

- друге податке од значаја за стратешку процену 
         Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину саставни је део Плана 
детаљне регулације. 
  

Члан 5. 
          Избор носиоца израде извештаја о стратешкој процени извршиће се по поступку 
утврђеним законом. 
          Носилац израде извештаја о Стратешкој процени може бити правно или физичко лице 
које је уписано у одговарајући регистар за обављање делатности просторног планирања и 
урбанистичког планирања и израде планских докумената. 
 

Члан 6. 
           Извештај о стратешкој процени утицаја Плана детаљне регулације  Радне зоне « Исток 
»  Рача на животну средину биће изложен на јавни увид у складу са законом, истовремено са 
излагањем  Нацрта плана детаљне регулације. 

 
Члан 7. 

                Средства за израду Плана обезбеђују се из буџета општине Рача. 
 

Члан 8. 
          Израда Стратешке процене биће извршена у складу са роком израде Плана детаљне 
регулације. 

 
Члан 9. 

          Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Плана детаљне регулације Радне зоне « 
Исток »  Рача. 
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 Члан 10. 
          Одлука ступа на снагу даном доношења  и објавиће се у "Службеном гласнику 
општине Рача". 

 
 

Број: 501-12/2017-IV-00      НАЧЕЛНИК 
Дана: 11.04.2017. године     ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
            Петар Петровић, с.р. 

 
 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА РАЧА 
Месна заједница Сараново 
Број : 30/2017 
Датум: 17.04.2017. године 
Сараново 
 
 

ИЗВОД 
ИЗ ЗАПИСНИКА СА КОНСТУТУТИВНЕ СЕДНИЦЕ 

САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ САРАНОВО 
 
 
 На конститутивној седници  Савета Месне заједнице Сараново, одржаној дана 
17.04.2017. године, са почетком у 10:00 часова, у канцеларији Месне заједнице Сараново, са  
са присутних 11 чланова  Савета Месне заједнице Сараново, од укупно 11 чланова   Савета 
Месне заједнице Сараново,  једногласном  Одлуком Савета Месне заједнице Сараново, 
путем јавног гласања , Савет Месне заједнице Сараново је   донео: 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 
 
 Да је за председника  Савета Месне заједнице Сараново у наредном периоду, изабран 
ТОДОРОВИЋ Милана  НЕМАЊА  из Саранова ,  рођен 26.10.1985. године, у Смедеревској 
Паланци, општина Смедеревска Паланка,  ЈМБГ 2610985761027, познат по регистарском 
броју личне карте број 004983789, издате од полицијеске станице у Рачи и да он у наредном 
периоду као  председник Савета Месне заједнице Сараново,  пуноважно представља, заступа, 
потписује у име Месне заједнице Сараново и располаже новчаним средствима на текућем 
рачуну Месне  заједнице Сараново број: 840-1889645-67. 
 
 Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
 

        Председник  
Савета Месне заједнице Сараново 

                 Немања Тодоровић с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА РАЧА 
Месна заједница Вишевац 
Број : 61/2017 
Датум:  10.04.2017. године 
Вишевац 
 

ИЗВОД 
ИЗ ЗАПИСНИКА СА КОНСТУТИВНЕ СЕДНИЦЕ 

САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВИШЕВАЦ 
 
 На конститутивној седници  Савета Месне заједнице Вишевац, одржаној дана 
10.04.2017. године, са почетком у 19:00 часова, у Вишевцу, са  са присутних 7 чланова  
Савета Месне заједнице Вишевац, од укупно 7 чланова  Савета Мерсне заједнице Вишевац,  
једногласном  Одлуком чланова  Савета Месне заједнице Вишевац путем јавног гласања 
донета је  

 
О  Д  Л  У  К  А 

 
 Да је за  председника  Савета Месне заједнице Вишевац у наредном мандату изабран  
ИЛИЋ (Милана)  ДЕЈАН  из Вишевца ,  рођен  29.07.1969. године, у Рачи, општина Рача,  
ЈМБГ 2907969721417, познат  по регистарском броју личне карте број 008664964 издате од 
полицијеске станице у Рачи и да он у наредном переиоду као председник  Савета Месне 
заједнице Вишевац, пуноважно представља, заступа, потписује у име Месне заједнице 
Вишевац  и располаже новчаним средствима на текућем рачуну Месне  заједнице 
Вишевац број: 840-1925645-28. 
 
 Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

Председник 
Савета Месне заједнице Вишевац 

Илић Дејан, с.р. 
 

ОПШТИНА РАЧА 
Месна заједница Сепци 
Број : 35/2017 
Датум:15.04.2017. године 
Сепци 
 

ИЗВОД 
ИЗ ЗАПИСНИКА СА КОНСТУТИВНЕ СЕДНИЦЕ 

САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СЕПЦИ 
 
 На конститутивној седници Савета Месне заједнице Сепци, одржаној дана 15.04.2017. 
године, са почетком у 20:00 часова, у Сепцима, са  са присутних 9 чланова  Савета Месне 
заједнице Сепци, од укупно 9 чланова  Савета Мерсне заједнице Сепци,  једногласном  
Одлуком чланова  Савета Месне заједнице Сепци путем јавног гласања донета је:  
 

О  Д  Л  У  К  А 
 
 Да је за  председника  Савета Месне заједнице Сепци у наредном мандату изабран  
СТОЈКОВИЋ (Мирослав) ДРАГАН  из Сепаца ,  рођен  17.05.1980. године, у Београду, 
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општина Савски Венац, ЈМБГ 1705980710046, познат  по регистарском броју личне карте 
број 007358306 издате од полицијеске станице у Рачи и да он у наредном переиоду као 
председник  Савета Месне заједнице Сепци, пуноважно представља, заступа, потписује у 
име Месне заједнице Сепци  и располаже новчаним средствима на текућем рачуну 
Месне  заједнице Сепци број: 840-1704645-33 . 
 
 Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

Председник 
Савета  Месне заједнице Сепци 

                                                      Драган Стојковић, с.р. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА РАЧА 
Месна заједница Бошњане 
Број: 29/2017 
Дана: 20.04.2017 године 
Рача 
 
      На конститутивној седници Савета Месне заједнице Бошњане, одржаној дана 20.04.2017 
године, са почетком у 19,оо часова у Бошњане, са присутних 7 члана Савета Месне заједнице 
Бошњане, од укупно 7 чланова Савета Месне заједнице Бошњане, једногласном Одлуком 
чланова Савета Месне заједнице Бошњане путем јавног гласања донета је: 
 

О Д Л У К А 
 

     Да је за председника Савета Месне заједнице Бошњане у наредном мандату изабран 
Веселин Јовичић из Бошњана, рођен 12.11.1957 године у Рачи, ЈМБГ 1211957721413, познат 
по лк.бр.007474438 издате од Полицијске станице Рача и да он у наредном периоду као 
председник Савета Месне заједнице Бошњане, пуноважно представља, заступа, потписује 
у име Месне заједнице Бошњане и располаже новчаним средствима на текућем рачуну 
Месне заједнице Рача број: 840-2277645-67. 
 
      Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
                                                                                                             Председник 
                                                                                                   Савета Месне заједнице Бошњане 
                                                                                                      Веселин Јовичић, с.р. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА РАЧА 
Месна заједница Доња Рача 
Број: 40/2017 
Дана: 21.04.2017 године 
Рача 

 
      На конститутивној седници Савета Месне заједнице Доња Рача, одржаној дана 17.04.2017 
године, са почетком у 19,оо часова у Рачи, са присутних 9 члана Савета Месне заједнице 
Доња Рача, од укупно 9 чланова Савета Месне заједнице Доња Рача, једногласном Одлуком 
чланова Савета Месне заједнице Доња Рача путем јавног гласања донета је: 
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О Д Л У К А 
 

     Да је за председника Савета Месне заједнице Доња Рача у наредном мандату изабран 
Предраг Милошевић из Доње Раче, рођен 27.02.1982 године у Смед.Паланци, ЈМБГ 
2702982761052, познат по лк.бр.009015781 издате од Полицијске станице Рача и да он у 
наредном периоду као председник Савета Месне заједнице Доња Рача, пуноважно 
представља, заступа, потписује у име Месне заједнице Доња Рача и располаже 
новчаним средствима на текућем рачуну Месне заједнице Доња Рача број: 840-2315645-
42. 
 
      Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
                                                                                                            Председник 
                                                                                                 Савета Месне заједнице Доња Рача 
                                                                                                    Предраг Милошевић, с.р. 
 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА РАЧА 
Месна заједница Рача 
Број: 81/2017 
Дана: 19.04.2017 године 
Рача 

 
      На конститутивној седници Савета Месне заједнице Рача, одржаној дана 15.04.2017 
године, са почетком у 15,оо часова у Рачи, са присутних 6 члана Савета Месне заједнице 
Рача, од укупно 9 чланова Савета Месне заједнице Рача, једногласном Одлуком чланова 
Савета Месне заједнице Рача путем јавног гласања донета је: 
 
 

О Д Л У К А 
 
 

     Да је за председника Савета Месне заједнице Рача у наредном мандату изабран Милан 
Домановић из Раче, рођен 05.11.1976 године у Крагујевцу, ЈМБГ 0511976721432, познат по 
лк.бр.7278491 издате од Полицијске станице Крагујевац и да он у наредном периоду као 
председник Савета Месне заједнице Рача, пуноважно представља, заступа, потписује у 
име Месне заједнице Рача и располаже новчаним средствима на текућем рачуну Месне 
заједнице Рача број: 840-2174645-25. 
 
 
      Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
                                                                                                               Председник 
                                                                                                     Савета Месне заједнице Рача 
                                                                                                          Милан Домановић, с.р. 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА РАЧА 
Месна заједница Мало Крчмаре 
Број: 39/2017 
Дана: 20.04.2017. године 
Рача 
 
      На конститутивној седници Савета Месне заједнице Мало Крчмаре, одржаној дана 
20.04.2017 године, једногласном Одлуком чланова Савета Месне заједнице Мало Крчмаре 
путем јавног гласања донета је: 
 

О Д Л У К А 
 

     Да је за председника Савета Месне заједнице Мало Крчмаре у наредном мандату изабран 
Васић Слободан из Малог Крчмара, рођен 05.09.1955 године у Малом Крчмару, ЈМБГ 
0509955721438, познат по лк.бр.007295082 издате од Полицијске станице у Рачи и да он у 
наредном периоду као председник Савета Месне заједнице Мало Крчмаре, пуноважно 
представља, заступа, потписује у име Месне заједнице Мало Крчмаре и располаже 
новчаним средствима на текућем рачуну Месне заједнице Мало Крчмаре, број: 840-
2203645-34. 
 
      Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
                                                                                                          Председник 
                                                                                          Савета Месне заједнице Мало Крчмаре 
                                                                                                  Васић Слободан с.р. 
 
Република Србија 
Општина Рача 
Месна Заједница Поповић 
Број:15/2017-07 
Дана:11.04.2017. године 
Поповић 
 
На седници Савета Месне Заједнице Поповић одржане дана 09.04.2017 године са почетком у 
20,20  часова под првом тачком дневног реда доноси се: 
 

О Д Л У К А 
 
Да се са рачуна Месне заједнице Поповић број рачуна 840-2188645-26 повлачи депоновани 
потпис Првослава Петровића из Поповића и на рачуну број 840-2188645-26 Месна заједница 
Поповић који се води код Управе за јавна плаћања депонује потпис новог Председника 
Месне заједнице Поповић, Светомира Радовића из Поповића, рођеног 08.06.1979. године са 
ЈМБГ: 0806979761028 и личном картом број:007807094 издатом од стране ПС Рача. Он се 
поставља као наредбодавац и одговорно лице над средствима којима располаже Месна 
заједница Поповић .     
 
                   Председник 

                                                                                   Месне Заједнице Поповић 
                     Светомир Радовић, с.р. 
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На основу тачке 8. став. 1. Одлуке о престанку рада, постојања и брисању Јавног 
предузећа ''Дирекција за изградњу општине Рача“ и преузимању права, обавеза и послова 
Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу општине Рача“ на општину Рача (''Службени 
гласник општине Рача'' број 37/2016),   
 Председник општине Рача, дана 28.04.2017 године доноси: 
 

Програм одржавања, уређења и изградње комуналне инфраструктуре  
општине Рача за 2017. годину 

Трећа  измена 
 

ПРОГРАМ – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 
Назив Извор Економска 

класификација 
Износ 

Јавна хигијена 

1.Одвоз отпада 01 421   4.400.000,00 
2.Услуге чишћења града 01 421   9.500.000,00 
3. Услуге очувања животне средине              
(дивље депоније) 

01 424       500.000,00 

                                                                             Укупни расходи   14.400.000,00 
Јавна расвета 

1.Услуге за електричну енергију  01 421    5.000.000,00 
2.Текуће одржавање јавне расвете  01 425       600.000,00 
3.Материјал за одржавање јавне расвете 01 426       600.000,00 

                                                                                Укупни расходи     6.200.000,00 
Водоснабдевање 

1.Услуге водовода и канализације 01 421       800.000,00 
                                                                                    Укупни расходи        800.000,00 

                                                  Остале комуналне услуге 

1.Уређење и регулација водотокова 01 425       600.000,00 
2.Текуће поправке и одржавање осталих 
објеката- уградња бетонских пропуста 

01 425       600.000,00 

3. Бетонски пропусти 01 426 
 
 

      600.000,00 

                                                                                 Укупни расходи 
  
 

           
1.800.000,00 

Одржавање постојећих објеката 
1.Завршетак изградње и пуштање у рад  
фабрике пијаће воде 
 
 

01 
07 

511 
511 

 8.000.000,00                                  
15.000.000,00 

 

2.Преузете обавезе фабрика воде 01 511          
129.218,02 

3.Адаптација зграда и других објеката 01 425        10.000,00 
4.Рушење помоћних и других комуналних 
објеката 

01 423 
 

       50.000,00 



Број 12, страна 15 Службени гласник општине Рача 03.05.2017. године 

                                                               Укупни расходи 
 

23.189.218,00 

                                                                                  Укупни расходи 01  8.189.218,00 
                                                                                  Укупни расходи 07 15.000.000,00 

Изградња зграда и других објеката 
1.Изградња и опремање експлоатационог 
бунара Б-1А за потребе водоснабдевања 
општине Рача- обавезе из 2016. 

 
07 

 
511 

    
7.647.630,00    

2.Инвестиционо одржавање објекта 
амбуланте у Ђурђеву,општина Рача-
обавезе из 2016. 

01 
07 

425 
425 

   200.000,00    
5.037.813,22 

                                                                                                   Укупни расходи 12.885.443,22  
                                                                                              Укупни расходи 01      200.000,00 
                                                                                              Укупни расходи 07 12.685.443,22 

Израда пројектне документације  
1.Израда пројеката за  изградњу и  
реконструкцију објеката водоводне 
инфраструктуре и израда пројеката за 
изградњу фекалне канализације, система за  
препумпавања фекалне канализације и 
третман отпадних вода 

 
 

01 

 
 

511 

         
 

        20.000,00 

2.Преузете обавезе 01 511    2.846.516,80 
3. Израда пројеката за озакоњење-црпна 
станица фекалне канализације и  колектор 
Адровац 

01 511       600.000,00 

                                                                                     Укупни расходи    3.466.516,80 
Стручне услуге 

1.Услуге стручног надзора над изградњом 
објеката 

01 424       800.000,00 

2.Услуга израде извештаја постојећег 
стања објеката,опреме и инсталација за 
фабрику пијаће воде  

01 424 300.000,00 

3. Геодетске услуге 01 424 400.000,00 
  Укупни 

расходи 
      

1.500.000,00 
                                                                                                

                                                        УКУПНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМ  
 

64.241.178,02 
 

Извор 01 36.555.734,80 
Извор 07 27.685.443,22 

 
 

ПРОГРАМ  – ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА 
Назив Извор Економска 

класификација 
Износ 

Припремање јавног грађевинског земљишта 

1.Геодетске услуге 01 424      200.000,00 
                                                                                 Укупни расходи     200.000,00 

Таксе за одводњавање 
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1.Накнада   ЈВП Србијаводе  за 
одводњавање 

01 424      300.000,00 

                                                                                     Укупни расходи      300.000,00 
Израда пројектне документације 

1.Израда пројеката општинских путева и 
улица и усаглашавање пројектне 
документације са новим законом 

01 511                  
300.000,00 

2.Преузете обавезе 01 511 2.281.729,70 
3.Израда пројектно-техничке 
документације за обилaзницу 

01 
07 

511     540.000,00 
    540.000,00 

                                                                               Укупни расходи 3.661.729,70 
Укупни расходи 01 3.121.729,70 
Укупни расходи 07    540.000,00 

Стручне услуге 
1.Услуге техничке контроле пројектне 
документације 

 

01 423     200.000,00 

2. Услуге стручног надзора над изградњом 
објеката 

01 424                 
1.200.000,00 

      
3.Услуге техничког пријема 01 423     100.000,00 

                                                                                    Укупни расходи 1.500.000,00     
 

Изградња објеката комуналне инфраструктуре-нискоградња 
1.Изградња и реконструкција путева и 
осталих објеката комуналне 
инфраструктуре започетих током 2016. 
године-преузете обавезе 
 
 
 

 
01 

 
511 

  
 19.632.474,63 

2. Изградња и реконструкција  локалних и 
некатегорисаних путева и улица на 
територији  Општине Рача,  
Улица Аваласка, Улица Николе Тесле и 
Улица Немањина 
 
 
 

 
01 

511 
511 
511 

  2.000.000,00 
  2.000.000,00 
  2.000.000,00 
 

3. Реконструкција пута ОП3 01 
07 

511 
511 

10.675.594,80 
10.675.594,80 

4.Реконструкција пута  ОП11 01 
07 

511   8.666.582,70 
  6.190.416,25 

                                                                                    Укупни расходи 61.840.663,18 
Укупни расходи 01 44.974.652,13 
Укупни расходи 07 16.866.011,05 

Одржавање постојећих објеката 
1.Зимско одржавање 01 425    5.000.000,00 
2.Санација ударних рупа 01 425       600.000,00 
3.Хоризонтална сигнализација, вертикална 01 425       600.000,00 
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сигнализација и опрема пута-редовно 
4. Набавка камена са превозом, уградњом и 
ваљањем 

01 425       600.000,00 

5. Ископ јаркова 01 425       600.000,00 
6.Преузете обавезе-ископ јаркова 01 425    2.260.103,20 
7.Уређење неуређених јавних површина за 
паркирање путничких возила, опремање, 
реконструкција и обележавање паркинг 
простора 

 
01 

 
425 

       
           

50.000,00 

 
8.Ревитализација пољских путева 
 
 

 
01 
07 
 

 
425 
425 

 

   
14.700.000,00 
   7.500.000,00 
 

Напомена: Са извора 01 за ревитализацију пољских путева, плаћене су обавезе из 2016  у 
износу од 6.700.000,00 динара. 

                                                                                                             
                                                                                                                    

Укупни расходи 

31.910.103,20  

                                                                                             Укупни расходи 01 24.410.103,20 
                                                                                             Укупни расходи 07  7.500.000,00 

                                                 УКУПНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМ 99.512.496,08 
Извор 01 74.606.485,03 
Извор 07 24.906.011,05 

 

 
   Овај Програм ступа на снагу даном добијања сагласности Скупштине општине Рача. 
 
Број: 352-31/2017-III-01.год. 
Датум: 28.04.2017 год.       Председник општине Рача 

                                                                                                                  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 Немања Лугавац, заменик 
секретара Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205. 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 

ПРОГРАМ 
Укупни 

расходи план 
Из буџета 
општине 

01 

Из осталих 
извора 

07 
Програм – Комунална делатност 64.241.178,02 

 
36.555.734,80 27.685.443,22 

Програм – Путна инфраструктура 99.512.496,08 74.606.485,03 24.906.011,05 
                                                                                                                         

Укупни расходи 
163.753.674,88 111.162.219,83 52.591.454,27 


