Рача, 28.06.2016. године – број 13

Цена 100,00 динара

САДРЖАЈ
Јавни позиви
Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној
својини на територији општине Рача за 2017. годину
Одлуке
Одлука о утврђивању престанка мандата одборнику
Одлука о потврђивању мандата новим одборницима у Скупштини општине Рача
Одлука о избору председника и чланова Комисије за статутарна питања, организацију и
нормативна акта, као сталног радног тела Скупштине општине Рача
Одлука о избору председника и чланова Савета за буџет и финансије, као сталног радног тела
Скупштине општине Рача
Решења
Решење о постављењу заменика Секретара Скупштине општине Рача
Решење о именовању в.д. директора ЈП "Дирекција за изградњу општине Рача", Рача
Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора ЈП "Дирекција за изградњу
општине Рача", Рача
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП "Дирекција за изградњу
општине Рача", Рача
Решење о образовању Комисије за израду предлога годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Рача за 2017. годину
Решење о усвајању извештаја о утврђивању / процени штете од елементарне непогоде –
поплаве у марту 2016. године на пољопривредном земљишту и пољопривредним усевима на
територији општине Рача
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Република Србија
Општина Рача
Општинска управа
Комисија за израду Предлога Годишњег Програма
заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији општине Рача за 2017.годину
Број: 320-40/2016-IV-03-1
Датум: 28.06.2016. године
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У
ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2017. ГОДИНУ
У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр.
62/2006, 65/2008 – др. закон, 41/2009 и 112/2015), Комисија за израду Предлога Годишњег
Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији
општине Рача за 2017.годину, расписује јавни позив свим физичким и правним лицима,
којим обавештава:
- власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта,
стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на
пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар
пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем
тексту: инфраструктура) и
- власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих
животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа
остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном
статуту најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство),
да доставе потребну документацију ради доказивања права пречег закупа на
пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Рача за 2017.
годину, до дана 31. октобра 2016. године.
ДОКУМЕНТАЦИЈА О ДОКАЗИВАЊУ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА
I Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу
власништва над инфраструктуром коју доставља физичко, односно правно лице:
1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва над
инфраструктуром потписан од стране физичког лица, односно одговорног лица у
правном лицу (доставља подносилац захтева);
2. Извод из јавне евиденције о непокретности (прибавља јединица локалне самоуправе),
односно ако инфраструктура није укњижена у јавну евиденцију о непокретности
правно лице доставља пописну листу и књиговодствену документацију потписану и
оверену у складу Законом о рачуноводству;
3. Записник Републичке пољопривредне инспекције (доставља подносилац захтева);
(Напомена: Сва лица која су заинтересована за остваривање права пречег закупа по
основу инфраструктуре дужна су да благовремено, а најкасније до 1. септембра
2016.године, поднесу Захтев за излазак Републичке пољопривредне инспекције ради
утврђивања фактичког стања на терену. Записник је саставни део документације која
се доставља до 31. октобра 2016. године и обавезно садржи тачно наведене све
катастарске парцеле, или делове парцела, на којима је утврђена функционалност
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система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта,
стакленика, пластеника, као и рода воћњака и винограда.);
4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног
газдинстава у активном статусу најмање три године (прибавља јединица локалне
самоуправе);
5. Сагласност/одобрење Министарства надлежног за послове пољопривреде на
инвестициона улагања за инфраструктуру која је подигнута након јула 2006. године,
односно купопродајни уговор физичког лица (подносиоца захтева) са правним лице
које је подигло инфраструктуру у складу са тада важећим прописима (доставља
подносилац захтева).
II
Потребна документација за остваривање права пречег закупа по основу
сточарства коју доставља физичко, односно правно лице:
1. Захтев за признавање права пречег закупа по основу сточарства потписан од стране
физичког лица, односно одговорног лица у правном лицу (доставља подносилац захтева);
2. Решење о утврђивању ветеринарско санитарних услова објекта као доказ да објекат
испуњава услове за гајење животиња и као доказ да је лице власник, односно закупац
објекта за гајење животиња (доставља подносилац захтева);
3. Исправа из ветеринарске станице којом се потврђује да је подносилац захтева власник
домаћих животиња (доставља подносилац захтева) ;
4. Доказ да је подносилац захтева носилац или члан Регистрованог пољопривредног
газдинстава у активном статуту најмање једну годину (прибавља јединица локалне
самоуправе);
5. Записник Републичког ветеринарског инспектора (доставља подносилац захтева);
(Напомена: Сва лица која су заинтересована за остваривање права пречег закупа по
основу сточарства дужна су да благовремено, а најкасније до 1. септембра
2016.године, поднесу Захтев Републичком ветеринарском инспектору да утврди број
условних грла, у складу са капацитетом, врстом и категоријом животиња из Решења о
утврђивању ветеринарско санитарних услова. Уколико Републички ветеринарски
инспектор не затекне ниједну животињу у објекту у тренутку контроле, код
животиња које се узгајају у турнусима, он обрачунава број условних грла на основу
исправе лица о продаји,предаји на клање и извозу животиња, а највише до капацитета
из Решења о утврђивању ветеринарско санитарних услова. Записник је саставни део
документације коју треба доставити до 31. октобра 2016. године);
6. Уговоре о закупу пољопривредног земљишта закључене са другим лицима за
земљиште које се налази на територији јединице локалне самоуправе на којој се
подноси захтев, а који су оверени од стране надлежног органа (доставља подносилац
захтева);
7. Изјава подносиоца захтева, потписану од стране физичког лица, односно одговорног
лица у правном лицу, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, која
садржи: - изјаву да је доставио све доказе који се односе на закуп пољопривредног
земљишта на територији локалне самоуправе на којој је поднео захтев, - изјаву
колику површину пољопривредног земљишта поседује у свом власништву на
територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев; - списак
повезаних лица и површину пољопривредног земљишта коју та лица поседују у
власништву на територији јединице локалне самоуправе на којој је поднео захтев.
(Напомена: код физичких лица повезаним лицима сматра се: деда, баба, мајка, отац,
деца, супружник, усвојеник, ванбрачни партнер уколико имају пребивалиште на истој
адреси; код правних лица повезаним лицима сматра се: правно лице и/или физичко
лице које има најмање 25% учешћа у капиталу (акција, удела или гласова);
8. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина
пољопривредног земљишта које подносилац захтева има у свом власништву на
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територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев (прибавља
јединица локалне самоуправе);
9. Уверење из јавне евиденције о непокретности којим се доказује укупна површина
пољопривредног земљишта које је у власништву повезаних лица са подносиоцем
захтева, на територији јединице локалне самоуправе на којој се подноси захтев
(прибавља јединица локалне самоуправе након увида у списак тих лица који у изјави
доставља подносилац захтева :- код подносиоца захтева физичког лица: деда, баба,
мајка, отац, деца, супружник, усвојеник, ванбрачни партнер уколико имају
пребивалиште на истој адреси. - код подносиоца захтева правног лица за сва лица која
су наведена у претходно прибављеном доказу из Агенције за привредне регистре о
повезаним лицима са подносиоцем захтева.
Сва ограничења из члана 64а става 17. Закона о пољопривредном земљишту (уговор
са другим лицима, власништво пољопривредног земљишта, власништво пољопривредног
земљишта повезаних лица, закуп пољопривредног земљишта у државној својини) односи се
на територију јединице локалне самоуправе где се налази објекат, односно животиње.
Документацију из дела I тачке 2 и 4, односно из дела II тачке 4, 7 и 8 јединица локалне
самоуправе прибавља најкасније до 30. новембра 2016. године.
Напомињемо да се код лица која испуњавају услове за остваривање права пречег
закупа по основу сточарства, у складу са овим Јавним позивом, опредељивање површине
пољопривредног земљишта у државној својини у Годишњем програму заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта се врши на начин да се површина која им је утврђена
по броју условних грла по записнику Републичког ветеринарског инспектора, умањује за
површину пољопривредног земљишта,у складу са чланом 64а став 17. Закона о
пољопривредном земљишту (“Службени гласник РС”, број 62/20206,65/2008-др.закон,
41/2009 и 112/2015).
Сва документација која се доставља у складу са овим Јавним позивом мора да гласи
на исто правно или физичко лице, које може бити носилац или члан Регистрованог
пољопривредног газдинстава и мора бити оверена и потписана од стране надлежног
органа који издаје исправу.
За период закупа који је дужи од једне године, поред уплате закупнине за прву годину
закупа, ради закључивања Уговора о закупу потребно је доставити средство обезбеђења
плаћања, које може да буде: гаранција пословне банке у висини годишње закупнине
пољопривредног земљишта или уговор о јемству између Министарства као повериоца и
правног лица као јемца или доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као
средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати
као плаћена закупнина за последњу годину закупа.
Уколико се за катастарске парцеле које су опредељене лицима по основу права пречег
закупа утврди да су предмет реституције, предметне катастарске парцеле ће се изузети из
даљег поступка давања у закуп.
Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова, у
просторијама Службе за пољопривреду, урбанизам, изградњу, комуналне и правноимовинске послове Општинске управе Општине Рача, у Рачи, Улица Карађорђева број 48,
канцеларија бр.6 или са сајта www.raca.rs.
Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31.
октобар 2016. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву
сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотворен.
Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или
поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Захтев за за остваривање
права пречег закупа по основу власништва инфраструктуре за 2017. годину“ или „Захтев за
остваривање права пречег закупа по основу сточарства за 2017. годину“, за Комисију за
израду Предлога Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији општине Рача за 2017.годину, на адресу: Служба за пољопривреду,
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урбанизам, изградњу, комуналне и имовинско-правне послове Општинске управе општине
Рача, 34210 Рача, ул. Карађорђева број 48. На полеђини коверте наводи се назив/име и
презиме и адреса подносиоца захтева.
Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Драгана Прокић
телефон: 034/751-175, email:dragana.prokic@raca.rs или лично у просторијама Службе за
пољопривреду, урбанизам, изградњу, комуналне и правно-имовинске послове Општинске
управе Општине Рача у Рачи, Улица Карађорђева, бр.48, канцеларија 6.
Овај јавни позив објавити у јавном гласилу Општине Рача “Службеном гласнику СО
Рача”, интернет страници Општине Рача и огласним таблама месних канцеларија.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Слободан Јовашевић, гедетски инжењер, с.р.

На основу члана 151. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Рача ("Сл.
гласник општине Рача", број 6/08) и члана 46. став 4. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС“ 129/07, 34/2010-одлука УС и 54/2011), Скупштина општине Рача, на
седници одржаној дана 28.06.2016. године, у 10,41 часова, донела је:

ОДЛУКУ

о утврђивању престанка мандата одборнику
1. Бојану Ђурићу из Раче, са станом у улици Војводе Павла Цукића број 4/1, рођеном
29.09.1965.године, утврђује се престанак мандата одборника у Скупштини општине Рача,
због поднете оставке.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана
доношења Одлуке.
4. Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Рача“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредби члана 151. став 1.
Пословника о раду Скупштине општине Рача, ("Сл. гласник општине Рача", број 6/08), којим
је уређено да се акти Скупштине општине израђују на основу Записника о раду седнице на
којој су донети и члана 46. став 4. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“
129/07, 34/2010-одлука УС и 54/2011), којим је прописано да је Скупштина дужна да о
оставци која је поднета између две седнице, одлучи на првој наредној седници Скупштине.
Бојан Ђурић из Раче, са станом у улици Војводе Павла Цукића број 4/1, поднео је
писмену оставку на место одборника у Скупштини општине Рача, оверену код надлежног
органа за оверу потписа, дана 28.06.2016. године и исту доставио Председнику Скупштине
општине Рача, дана 28.06.2016. године.
Члановима 49. став 1. и 56. став 7. Закона о локалним изборима („Службени гласник
РС“ 129/07, 34/2010-одлука УС и 54/2011) прописано је да се против одлуке донете у вези
утврђивања престанка мандата одборника и одлуке о потврђивању мандата одборнику може
изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана доношења Одлуке, што је
утврђено тачком 3. Одлуке.
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Како је чланом 46. став 4. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“
129/07, 34/2010-одлука УС и 54/2011) прописано да је Скупштина, у случају подношења
оставке између две седнице, дужна да одлучи о поднетој оставци на првој наредној седници,
Скупштина општине Рача је на седници одржаној дана 28.06.2016. године, разматрала
Одлуку о утврђивању престанка мандата одборнику Бојану Ђурићу из Раче, са станом у
улици Војводе Павла Цукића број 4/1, због поднете оставке и донела гласањем, у складу са
законом и Пословником о свом раду, одлуку као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-42/2016-I-01
Дана: 28.06.2016. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 151. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Рача ("Сл.
гласник општине Рача", број 6/08), а у вези члана 48. Закона о локалним изборима ("Сл.
гласник РС", број 129/07, 34/2010- odluka US и 54/2011), Скупштина општине Рача, на
седници одржаној дана 28.06.2016. године, у 10,58 часова, донела је:
ОДЛУКУ
1. Потврђује се мандат новим одборницима у Скупштини општине Рача и то:
1. Горану Петровићу из Мирашевца, општина Рача, рођеном 08.08.1963. године, са
изборне листе „ПОБЕДА ЗА РАЧУ – АЛЕКСАНДАР СЕНИЋ, СДС-ЛДП“ на
мандатни период до истека мандата Ненаду Савковићу из Ђурђева, општина Рача,
коме је престао мандат одборника у Скупштини општине Рача;
2. Зорици Милошевић из Раче, са станом у улици Рудничка број 2, рођеној 17.08.1963.
године, са изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ, на мандатни
период до истека мандата Миладину Милићу из Раче, са станом у улици Милоша
Обреновића број 2, коме је престао мандат одборника у Скупштини општине Рача ;
3. Зорану Владисављевићу из Малог Крчмара, општина Рача, рођеном 15.04.1966.
године, са изборне листе "ИВИЦА ДАЧИЋ-СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ
(СПС)", на мандатни период до истека мандата Милошу Николићу из Раче, са станом
у улици Карађорђева број 93, коме је престао мандат одборника у Скупштини
општине Рача.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од
дана доношења Одлуке.
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредби члана 151. став 1.
Пословника о раду Скупштине општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 6/08), којим
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је уређено да се акти Скупштине општине израђују на основу Записника о раду седнице на
којој су донети и члана 48. став 1. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", број
129/07, 34/2010- odluka US и 54/2011), којим је прописано да кад одборнику престане мандат
пре истека времена на који је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату са
изборне листе коме није био додељен мандат одборника.
Одлуком Скупштине општине Рача број 020-36/2016-I-01, од 22.06.2016.
године, утврђен је престанак мандата одборнику Ненаду Савковићу из Ђурђева, због избора
на функцију Председника општине Рача, која је неспојива са функцијом одборника.
Одлуком Скупштине општине Рача број 020-37/2016-I-01, од 22.06.2016. године,
утврђен је престанак мандата одборнику Миладину Милићу из Раче, због избора на функцију
заменика Председника општине Рача, која је неспојива са функцијом одборника.
Одлуком Скупштине општине Рача број 020-38/2016-I-01, од 22.06.2016. године,
утврђен је престанак мандата одборнику Милошу Николићу из Раче, због избора на
функцију члана Општинског већа општине Рача, која је неспојива са функцијом одборника.
Општинска изборна комисија је у складу са чланом 48. став 1. Закона о локалним
изборима ("Сл. гласник РС", број 129/07, 34/2010- odluka US и 54/2011), издала уверења о
избору Горана Петровића из Мирашевца, Зорице Милошевић из Раче и Зорана
Владисављевића из Малог Крчмара, за одборнике Скупштине општине Рача, на изборима
одржаним дана 24.04.2016. године и на поновљеним изборима одржаним дана 01.05.2016.
године.
Скупштина општине Рача је на седници одржаној дана 28.06.2016. године,
разматрала предлог Одлуке о потврђивању мандата новим одборницима у Скупштини
општине Рача, са свим поднетим и наведеним документима, и донела гласањем у складу са
Законом и Пословником о свом раду одлуку као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-43/2016-I-01
Дана: 28.06.2016. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07 и
83/2014-др. закон), члана 49. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број
6/2008, 2/2010 и 12/2010) и чланова 62.-66. Пословника о раду Скупштине општине Рача
("Сл. гласник општине Рача", број 6/2008), Скупштина општине Рача, на предлог
одборничких група „Победа за Рачу“ и „Социјалистичка партија Србије-Ивица Дачић“, на
седници одржаној дана 28.06.2016. године, донела је:
ОДЛУКУ
о избору председника и чланова Комисије за статутарна питања организацију и
нормативна акта, као сталног радног тела Скупштине општине Рача
1. Бирају се председник и чланови Комисије за статутарна питања организацију и
нормативна акта, на мандатни период на који је изабрана Скупштина, и то:
1. Радмила Домановић из Бошњана, општина Рача, за председника;
2. Радован Обрадовић из Бораца, општина Рача, за члана;
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3. Горан Миленовић из Саранова, општина Рача, за члана;
4. Светлана Обрадовић из Бошњана, општина Рача, за члана;
5. Лидија Чоходар из Раче, са станом у улици Светог Саве број 16, за члана;
2. Избором председника и чланова Комисије за статутарна питања организацију и
нормативна акта из тачке 1. ове Одлуке, престаје дужност председнику и члановима
Комисије због истека мандата, и то:
1.
2.
3.
4.
5.

Драгану Милошевићу из Доње Раче, општина Рача, на место председника;
Јасмини Стевановић из Раче, са станом у улици Косовска број 5, на место члана;
Радмили Домановић из Раче, општина Рача, на место члана;
Ивани Станојевић из Вучића, општина Рача, на место члана;
Јалени Крстић из Раче, са станом у улици Карађорђева број 69, на место члана.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-45/2016-I-01
Дана: 28.06.2016. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07 и
83/2014-др. закон), члана 49. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број
6/2008, 2/2010 и 12/2010) и чланова 62.-66. Пословника о раду Скупштине општине Рача
("Сл. гласник општине Рача", број 6/2008), Скупштина општине Рача, на предлог
одборничких група „Победа за Рачу“ и „Социјалистичка партија Србије-Ивица Дачић“, на
седници одржаној дана 28.06.2016. године, донела је:
ОДЛУКУ
о избору председника и чланова Савета за буџет и финансије, као сталног радног тела
Скупштине општине Рача
1. Бирају се председник и чланови Савета за буџет и финансије, на мандатни период
на који је изабрана Скупштина, и то:
1.
2.
3.
4.
5.

Оливера Шћекић из Саранова, општина Рача, за председника;
Драгана Петровић из Раче, са станом у улици Рудничка број 14, за члана;
Радмила Домановић из Бошњана, општина Рача, за члана;
Стефан Сенић из Вишевца, општина Рача, за члана;
Александар Јеремић, из Раче, са станом у улици Карађорђева 71, за члана;

2. Избором председника и чланова Савета за буџет и финансије из тачке 1. ове
Одлуке, престаје дужност председнику и члановима Савета због истека мандата, и то:
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1. Јасмини Стевановић из Раче, са станом у улици Косовска број 5, на место
председника;
2. Слободану Јовановићу из Раче, са станом у улици Цара Душана број 1, на место
члана;
3. Зорану Владисављевићу из Малих Крчмара, општина Рача, на место члана;
4. Светлани Домановић из Бошњана, општина Рача, на место члана;
5. Саши Ђорђевићу из Вучића, општина Рача, на место члана.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-46/2016-I-01
Дана: 28.06.2016. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 11) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник
РС", број 129/07 и 83/2014-др.закон) и члана 45. став 1. тачка 12) Статута општине Рача
("Сл. гласник општине Рача" број 6/2008, 2/2010 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на
предлог Председника Скупштине општине Рача, на седници одржаној дана 28.06.2016.
године, донела је:

РЕШЕЊЕ
о постављењу заменика Секретара Скупштине општине Рача
1. Немања Лугавац, дипломирани правник из Раче, са станом у улици Карађорђева број
72, рођен 04.11.1988. године, поставља се за заменика Секретара Скупштине општине
Рача, на мандатни период од 4 године.
2. Решење ступа на снагу даном доношења.
3. Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-44/2016-I-01
Дана: 28.06.2016. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС",
број 129/07 и 83/2014-др. закон), члана 45. став 1. тачка 10) Статута општине Рача ("Сл.
гласник општине Рача", број 6/08, 2/2010 и 12/2010) и члана 46. став 1., 52. став 1. и 2. Закона
о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/2016), Скупштина општине Рача, на предлог
Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 28.06.2016. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
о именовању в.д. директора ЈП „Дирекције за изградњу општине Рача“, Рача
1. Утврђује се престанак мандата Милану Домановићу из Крагујевца, са станом у
улици Косовска број 28, рођеном 05.11.1976. године, на функцију в.д. директора
ЈП „Дирекције за изградњу општине Рача“, Рача због истека периода на који је
именован.
2. Марко Милошевић из Бораца, општина Рача, рођен 17.02.1987. године, именује се
за в.д. директора ЈП „Дирекције за изградњу општине Рача“, Рача на мандатни
период до именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном
конкурсу, а најдуже на временски период од једне године.
3. Решење ступа на снагу даном доношења.
4. Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-47/2016-I-01
Дана: 28.06.2016. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС"
број 129/07 и 83/2014-др. закон), чланa 21. став 2. тачка 3) Закона о јавним предузећима ("Сл.
гласник РС", број 15/2016) и члана 45. став 1. тачка 10) Статута општине Рача ("Службени
гласник општине Рача", број 6/08, 2/2010 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на предлог
Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 28.06.2016. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора ЈП "Дирекција за изградњу
општине Рача", Рача
1. Разрешавају се дужности председник и чланови Надзорног одбора ЈП „Дирекција
за изградњу општине Рача“, Рача и то:
1. Момир Милановић, дипл. машински инжењер из Доње Раче, општина Рача, са
места председника;
2. Оливера Шћекић, дипл. економиста из Саранова, општина Рача, са места
члана;
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3. Драгана Антонијевић из Раче, дипл. економиста, са места члана.
2. Решење ступа на снагу даном доношења.
3.

Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Чланом 21. став 2. тачка 3) Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број
15/2016) је прописано да се Председник и чланови Назорног одбора разрешавају пре истека
периода на који су именовани уколико се утврди да делују на штету јавног предузећа
несавесним понашењем или на други начин, а како Председник и чланови Назорног одбора
нису одржавали седнице надзорног одбора и нису предузимали на време активности како би
се решио проблем истека мандата в.д. директора ЈП "Дирекција за изградњу општине
Рача",Рача одлучено је као у диспозитиву решења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-48/2016-I-01
Дана: 28.06.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС"
број 129/07 и 83/2014-др. закон), чланова 16. став 2., 17. став 3. и члана 18. Закона о јавним
предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/2016,) и члана 45. став 1. тачка 10) Статута општине
Рача ("Службени гласник општине Рача", број 6/08, 2/2010 и 12/2010), Скупштина општине
Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 28.06.2016.
године, донела је:
РЕШЕЊЕ
о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП "Дирекција за изградњу
општине Рача", Рача
1. Именују се председник и чланови Надзорног одбора ЈП „Дирекција за изградњу
општине Рача“, Рача, на мандатни период од 4 године:
1. Др Горан Ивановић, специјалиста опште медицине из Бошњана, општина Рача
JMBG 1909961721417, за председника;
2. Томислав Домановић, професор математике из Бошњана, општина Рача,
ЈМБГ3007950721419, за члана;
3. Драгана Антонијевић, дипл. економиста из Раче, са станом у улици Ђуре
Јакшића 10/10, JMБГ 2802970726418, за члана.
2. Решење ступа на снагу даном доношења.
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3. Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-49/2016-I-01
Дана: 28.06.2016. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр.
129/2007 и 83/2014), члана 66. став 1.тачка 6. Статута општине Рача (,,Службени гласник СО
Рача'', бр.6/2008, 2/2010 и 12/2010), члана 37. Пословника о раду Општинског већа општине
Рача (,,Службени гласник СО Рача'',бр.1/2009), а у вези члана 60, 61, 61а и 64а Закона о
пољопривредном земљишту (,,Службени гласник РС'', бр. 62/2006, 65/2008-др. Закон,
41/2009 и 112/2015),Општинско веће општине Рача на седници одржаној дана 28.06.2016.
године,донело је
РЕШЕЊЕ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ
ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА
ЗА 2017. ГОДИНУ
I – Образује се Комисија за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и
коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Рача за 2017. годину (у
даљем тексту: Комисија)
II – У Комисију се именују:
за председника
Слободан Јовашевић, геодетски инжењер
за чланове:
1. Марија Николић, 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 пољопривреде и заштите животне средине;
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 пољопривреде и заштите животне
средине 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;
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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 2017. годину.
ђ) 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 2017.г.
IV -Комисија ће обавити свој задатак у складу са роковима прописаним Законом о
пољопривредном земљишту.
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- Стручну обраду аката, других материјала, организационе и административне
послове за Комисију врши Служба за пољопривреду, урбанизам, изградњу, комуналне и
имовинско-правне послове Општинске управе општине Рача.
VII Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику
СО Рача”.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Број:021-209/2016-II-01
Дана:28.06.2016.године

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Ненад Савковић, с.р.
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 2017. годину, садржан је у одредбама члана 66. став 1, тачка 6 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. овог члана, 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
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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. овог члана, 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, чиме је прихваћена препорука Министарства. Приликом одређивања броја и
састава Комисије имала се у виду комплексност и сложеност послова и задатака које је
потребно 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.
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.
Тачком VI одређено је да стручну обраду аката, других материјала, организационе и
административне послове за седнице Комисије врши Служба за пољопривреду, урбанизам,
изградњу, комуналне и имовинско-правне послове Општинске управе општине Рача.
IV-Финансијска средства
Финансијска средства за рад Комисије обезбеђују се у складу са Одлуком о буџету
општине Рача.
Општинско веће општине Рача, на седници одржаној дана 28.06.2016. године, на
основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.129/07), члана 66
Статута општине Рача (''Сл.гласник РС'', бр.06/08, 2/10 и 12/10) и члана 37. Пословника о
раду Општинског већа (''Сл.гласник општине Рача'', бр.01/09) донело је:
РЕШЕЊЕ
1. Усваја се Извештај о утврђувању/процени штете од елементарне непогодепоплаве у марту 2016. године на пољопривредном земљишту и пољопривредним
усевима на територији општине Рача, бр.320-30/2016-III-01 од 19.05.2016.г., који је
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израдила Комисија образована решењем Председника општине Рача, бр.021-147/2016III-01 од 03.04.2016.г..
2. Решење ступа на снагу даном доношења.
3. Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Јавним позивом за подношење пријава штете настале услед елементарне непогоде
поплаве на пољопривредом земљишту и усевима у марту 2016.године, бр.217-2/2016- III-01
од 01.04.2016.г., у тачки 3. прецизирано је да се пријаве штете подносе Комисији за
утврђивање штете од елементарне непогоде-поплаве на пољопривредном земљишту и
пољоприведним усевима коју образује Решењем Председник општине Рача.
Решењем Председника општине Рача број 021-147/16-III-01
од 03.04.2016.г.,
образована је Комисија за утврђивање штете од елементарне непогоде-поплаве у марту 2016
године на пољопривредном земљишту и пољопривредним усевима на територији општине
Рача. У ставу 3. наведеног решења о образовању Комисије прецизира се да је задатак
Комисије да записнички констатује/изврши утврђивање настале штете од последица више
силе-елементарне неепогоде-поплаве по појединачним захтевима, сходно утврђеном
Државном програму помоћи за помоћ и обнову регистрованом пољопривредном газдинству
(Уредба о утврђивању Државног програма помоћи за помоћ и обнову регистрованом
пољопривредном газдинству за откалањање последивца поплава на поплављеним
подручјима (''Сл.гласник РС'', бр.24/16)).
Комисија је утврђен и задатак да након извршене процене штете сачини Извештај и
исти достави Општинском већу на даље поступање.
Имајући у виду напред изнето Општинско Веће Општине Рача донело је решење као у
изреци.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 87-13/2016- II-01
Дана: 28.06.2016.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.

