Рача, 28.05.2020. године – број 12

Цена 100,00 динара

САДРЖАЈ
Одлуке
Одлука о давању сагласности на трећу измену Плана јавних набавки Општинске управе
општине Рача за 2020. годину
Одлука о усвајању Извештаја ЈКП "Рача" о степену реализације Програма пословања за
период од 01.01.2020. до 31.03.2020. године
Решења
Решење о образовању Комисије за уклањање зелених стабала са јавне површине на
територији општине Рача
Решење о образовању Комисије за израду предлога годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Рача за 2021. годину
Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп
и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача
за агроекономску 2020/21. годину
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС број, 129/2007,
83/2014-др. закон, 101/2016 др. закон и 4/2018) , члана 71. Статута општине Рача ("Сл. гласник
општине Рача", број 3/2019), и члана 37. Пословника о раду Општинског већа ("Сл. гласник
општине Рача", број 01/09 и 17/16), Општинско веће општине Рача је на седници одржаној
28.05.2020 донело следећу
OДЛУКУ
1. Даје се сагласност на трећу измену Плана јавних набавки Општинске управе
општине Рача за 2020.годину
2. Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рача.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 404-48/2020-II-01
Датум: 28.05.2020.године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАЧА
Ненад Савковић, с.р.

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС број, 129/2007,
83/2014-др. закон, 101/2016 др. закон и 4/2018) , члана 71. Статута општине Рача ("Сл. гласник
општине Рача", број 3/2019), и члана 37. Пословника о раду Општинског већа ("Сл. гласник
општине Рача", број 01/09 и 17/16), Општинско веће општине Рача је на седници одржаној
28.05.2020.годинe донело je следећу
ОДЛУКУ
1. Усваја се Извештај Јавног комуналног предузећа „Рача“ , о степену реализације
Програма пословања за период од 01.01.2020.године до 31.03.2020. године, број
138/2020. од 12.05.2020.године.
2. Oва Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном
Гласнику општине Рача".

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 401-135/2020-II-01
Датум: 28.05.2020.године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАЧА
Ненад Савковић, с.р.
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На основу члана 40. Одлуке о комуналном уређењу ( Службени гласник РС бр. 11/15),
и 37. Пословника о раду општинског већа општине Рача ( Службени гласник општине Рача
број 1/2009 и 17/16), Општинско веће општине Рача на седници одржаној дана
28.05.2020.године, доноси следеће :
РЕШ ЕЊЕ
О образовању Комисије за уклањање зелених стабала
са јавне површине на територији општине Рача
I
Образује се Комисија зa уклањање зелених стабала са јавних површина на територији
општине Рача у саставу:
Председник Комисије:
1. Војкан Милосављевић
Чланови Комисије:
1. Бојана Мијатовић
2. Зоран Дугић
II
Задатак Комисије је да у складу са поднетим захтевима за уклањање стабала изврши
стручну процену и да изнесе мишљење у вези поднетих захтева.
III
Стручне и адмнистративно техничке послове за потребе Комисије обављаће
Општинска управа општине Рача.
IV
Комисија се образује за мандатни период од 4. године.
V
Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рача.
Образложење
Чланом 40. Одлуке о комуналном уређењу ("Службени гласник РС" бр. 11/15),
предвиђено је да стручну комисију за уклањање зелених стабала са јавне површине на
територији општине Рача именује Општинско веће општине Рача.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 355-11/2020-II-01
Датум: 28.05.2020.године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАЧА
Ненад Савковић, с.р.
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр.
129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018), члана члана 71. став 1, тачка 12) Статута општине Рача
(,,Службени гласник СО Рача'', бр.3/2019), члана 37. Пословника о раду Општинског већа
општине Рача (,,Службени гласник општине Рача'',бр.1/09 и 17/16), а у вези члана 60, 61, 61а
и 64а Закона о пољопривредном земљишту (,,Службени гласник РС'', бр. 62/2006, 65/2008-др.
акон, 41/2009,112/2015, 80/2017 и 95/18-др.закон), Општинско веће општине Рача на седници
одржаној дана 28.05.2020. године, донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И
КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
РАЧА ЗА 2021. ГОДИНУ
I – Образује се Комисија за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Рача за 2021. годину (у даљем
тексту: Комисија).
II – У Комисију се именују:

за председника
1. Слободан Јовашевић, геодетски инжењер
за чланове:
1. Сузана Милошевић, дипл.правник
2. Драгана Прокић, дип.инж.агрономије
3. Драгана Антонијевић, дипл. економиста
4. Биљана Петровић, геометар

III-Задатак Комисије је:
а) да изради Предлог годишњег програма у складу са одредбама чл. 60, 61, 61а и 64а Закона о
пољопривредном земљишту (у даљем тексту Закон) упутствима и инструкцијама
Министарства надлежног за послове пољопривреде;
б) да прибави мишљење Комисије за давање мишљења на Предлог годишњег програма (члан
60. став 3. Закона), коју образује председник општине, а која у свом саставу има најмање
половину чланова физичких лица- пољопривреднике који су уписани у Регистар
пољопривредних газдинстава у складу са прописом којим се уређује упис у Регистар
пољопривредних газдинстава, као и дипломираног инжењера пољопривреде;
в) да прибави писану сагласност Министарства надлежног за послове пољопривреде на
Предлог годишњег програма (члан 60. став 4. Закона );
г) да достави Предлог годишњег програма Општинском већу на разматрање и утврђивање,
односно Скупштини општине на разматрање и доношење;
д) да по истом поступку, уколико буде потребно, изради Предлог измене и допуне Годишењег
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине
Рача за 2021. годину.
ђ) да распише јавни позив за остваривање права пречег закупа пољопривредног земљишта у
државној својини на територији општине Рача(члан 64а. став 10. Закона );
е) да изврши и друге задатке прописане Законом о пољопривредном земљишту у поступку
израде Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији општине Рача за 2021.г..
IV Комисија ће обавити свој задатак у складу са роковима прописаним Законом о
пољопривредном земљишту.
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V-Чланови Комисије за свој рад имају право на надокнаду у висини законске дневнице за сваки
радни састанак. Дневница се утврђује у од 5% од просечне месечне зараде по запосленом у
привреди Републике Србије, према последњем објављеном податку.
VI Решење ступа на снагу наредног дана од дана убјављивања у “Службеном гласнику СО
Рача''.
Образложење
I- Правни основ за доношење решења
Правни основ за доношење Решења о образовању Kомисије за израду годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Рача за
2021. годину, садржан је у одредбама члана 71. став 1, тачка 12. Статута општине Рача, којом
је прописано да се општинско веће стара о извршавању поверених надлежности из оквира
права и дужности Републике, као и у одредбама члана 60, 61, 61а и 64а Закона о
пољопривредном земљишту.
II- Разлози за доношење решења
Одредбом члана 60. став 1. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да
пољопривредним земљиштем у државној својини располаже и управља Република Србија
преко Министарства, а ставом 2, 3. и 4. да се пољопривредно земљиште у државној својини
користи према Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе најкасније до 31. марта
текуће године, уз сагласност Министарства, по претходно прибављеном мишљењу комисије
коју образује председник општине, односно градоначелник, а која у свом саставу има најмање
половину чланова физичка лица-пољопривреднике који су уписани у Регистар
пољопривредних газдинстава у складу са прописом којим се уређује упис у Регистар
пољопривредних газдинстава, као и дипломираног инжењера пољопривреде. Ставовима 5. и
6. напред наведеног члана Закона, одређено је да се годишњим програмом утврђује врста и
обим радова које треба извршити у периоду за који се програм доноси, динамика извођења
радова и улагања средстава, да садржи и податке који се односе на пољопривредно земљиште
у државној својини, и то: податке о укупној површини и површини по катастарским
општинама пољопривредног земљишта у државној својини на територији јединице локалне
самоуправе; корисницима пољопривредног земљишта у државној својини; закупцима
пољопривредног земљишта у државној својини; површини пољопривредног земљишта у
државној својини која није дата на коришћење; укупној површини пољопривредног земљишта
у државној својини која је планирана за давање у закуп, као и површине делова
пољопривредног земљишта у државној својини које су планиране за давање у закуп (једна или
више катастарских парцела) са бројем катастарске парцеле, површином, класом, културом и
податке о стању заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној
својини. Ставом 8. Напред наведеног члана Закона, одређено је да је орган надлежан за послове
вођења јавне евиденције о непокретностима дужан да достави потребне податке, најкасније до
30. октобра текуће године, органу јединице локалне самоуправе за израду годишњег програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за наредну годину, без накнаде.
III- Образложење појединачних предложених решења
Тачком I овог решења образована је Комисија. Тачком II одређен је састав и број чланова
Комисије, тако да Комисија има укупно пет чланова, рачунајући и председника Комисије. За
чланове Комисије именована су стручна лица која су добри познаваоци терена у општини
Рача, која имају искуство и знање у раду у овој области. Приликом одређивања броја и састава
Комисије имала се у виду комплексност и сложеност послова и задатака које је потребно
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реализовати, а посебно чињеница да је потребно прикупити, евидентирати и утврдити обимне
релевантне податке који се односе на пољопривредно земљиште у државној својини, а које ће
обухватити Предлог годишњег програма и израду Предлога програма у посебној апликацији.
Тачком III овог решења прецизиран је задатак комисије, а тачком IV одређена је динамика
израде Предлога годишњег програма заштите. Тачком V предложено је да за обављање свог
задатка чланови Комисије имају право на накнаду.
IV- Финансијска средства за рад члана/ова Комисије обезбеђена су Одлуком о буџету општине
Рача за 2020. годину (,,Службени гласник СО Рача“ бр. 32/2019, 4/2020 и _/2020).
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 021-176/2020-II-01
Датум: 28.05.2020.године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАЧА
Ненад Савковић, 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 47/2018) , члана 71.став1 тачка 12) Статута општине
Рача( Службени гласник општине Рача број 3/2019) , члана 37.Пословника о раду општинског
већа општине Рача (Службени гласник општине Рача, бр. 1/09 и 17/16), члана 3. Одлуке о
одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини на територији општине Рача (,,Службени гласник општине
Рача'', број 13/2017), а у вези чл.61, 64, 64а и 64б Закона о пољопривредном земљишту
(,,Службени гласник РС'', бр.62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18др.закон),Општинско веће општине Рача на седници одржаној дана 28.05. 2020. године, донело
је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ
НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА
АГРОЕКОНОМСКУ 2020/21. ГОДИНУ
I Образује се Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп и
на коришћење пољопривредног земљишта и објеката у државној својини на територији
општине Рача за агроекономску 2020/21. годину (у даљем тексту: Комисија)
II У Комисију се именују:
за председника:
1. Душица Миљојковић, дипл правник
за чланове
1.Снежана Маџић, дипл. економиста
2.Венкица Ивошевић, дипл. Економиста
3.Биљана Рашић, економиста
4.Снежана Миљковић, дипл.правник
III Задатак Комисије је да у складу са Правилником о условима и поступку давања у закуп и
на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (,,Службени гласник РС“, бр.
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16/2017, 111/2017 и 18/19), припрема аката која доноси надлежни орган за спровођење
поступка давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на
територији општине Рача,
спровођење поступка давања у закуп и на коришћење
пољопривредног земљишта у државој својини по основу јавног надметања у два круга, вођење
записника и давање предлога председнику општине Рача за доношење одлуке за избор
најповољнијег понуђача, односно Одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у
државној својини, као и одређивање почетне цене закупа пољопривредног земљишта у
државној својини на територији општине Рача које је обухваћено Годишњим програмом
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Рача за
2020. годину. Задатак Комисије је и спровођење поступка и давање предлога председнику
општине Рача за доношење одлуке о давању на коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини јавним надметањем по почетној цени од 0 динара и одлуке о давању у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини по основу права пречег закупа на територији
општине Рача.
IV Комисија ће задатаке из тачке III овог решења обавити у року од 120 дана од дана њеног
образовања.
V Чланови Комисије за свој рад имају право на надокнаду у висини законске дневнице за сваки
радни састанак. Дневница се утврђује у од 5% од просечне месечне зараде по запосленом у
привреди Републике Србије, према последњем објављеном податку.
VI Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Рача“.
Образложење
I-ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за доношење Решења о образовању Комисије за спровођење поступка јавног
надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији
општине Рача за агроекономску 2019/20. годину, садржан је у одредбама члана 71. став 1, тачка
12) Статута општине Рача и члана 3. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење
поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији
општине Рача (,,Службени гласник СО Рача'', број 13/2017), а у вези чл.61, 64, 64а и 64б Закона
о пољопривредном земљишту.
II- РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА
Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 14.05.2020. године, а у складу са
одредбама Закона о пољопривредном земљишту, донела је Годишњи програм заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Рача за 2020. годину
(''Сл.гласник општине Рача бр.10/2020 од 14.05.2020.), који између осталог садржи податке о
укупној површини пољопривредног земљишта у државној својини која је планирана за давање
у закуп. Одредбама чл.61, 64, 64а и 64б Закона о пољопривредном земљишту прописан је
поступак давања на коришћење без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној
својини, поступак давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по праву
пречег закупа, поступак давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у
државној својини, односно поступак јавног надметања за давање у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини у првом и другом кругу.
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Одредбом члана 64. став 1. и 3. прописано је да се пољопривредно земљиште у државној
својини даје у закуп јавним оглашавањем и да Одлуку о расписивању јавног огласа доноси
надлежни орган јединице локалне самоуправе у року од 60 дана од дана доношења Годишњег
Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта. Чланом 60.став7,
наведеног закона, прописано је да ако јединица локалне самуправе не донее одлуку о
расписивању јавног огласа Министарство најкасније у року од петнаест дана од дана истека
рока за доношење одлуке о расписивању јавног огласа, обавештава министра за послове
финансија који у року од петнаест дана, привремено обуставља пренос трансферних средстава
из буџета РС, односно припадајућег дела пореза на зараде тој јединици локалне самуправе док
ту обавезу не изврши.
III- ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЕШЕЊА
Одредбом члана 71. став 1, тачка 12) Статута општине Рача, прописано је да се Општинско
веће стара о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, а
одредбом члана 3. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у
закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача да
Комисију за спровођење поступка јавног надметања образује Општинско веће општине Рача,
тачком I овог решења образована је Комисија за спровођење поступка јавног надметања за
давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта и објеката у државној својини на
територији општине Рача за за агроекономску 2020/21. годину.
Тачком II овог решења одређен је број чланова и састав Комисије имајући у виду сложеност и
комплексност послова, као и значај ових послова за општину Рача, па је предложено да
Комисија има укупно 5 (пет) чланова, рачунајући и председника Комисије.
Тачком III овог решења дефинисан је задатак Комисије, а тачком IV прецизиран је рок за
завршетак задатка, односно рок за давање предлога председнику општине Рача за доношење
одлука.
Тачком V предложено је да чланови Комисије имају право на накнаду.
IV- ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
Финансијска средства за рад члана/ова Комисије обезбеђена су Одлуком о буџету општине
Рача за 2020. годину (,,Службени гласник општине Рача“ бр.32/2019, 4/2020 и 10/2020.
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