Рача, 29.11.2013. године – број 18

Цена 100,00 динара

САДРЖАЈ

Одлуке
Одлука о утврђивању елемената за утврђивање пореза на имовину на територији општине
Рача
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину на територији општине Рача
Одлука о образовању Савета за здравље општине Рача
Решења
Решење о постављењу саветника за заштиту права пацијената за подручје ошптине Рача
Решење о постављењу Начелника Општинске управе општине Рача
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На основу члана 32. став 1. тачка 3) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС",
број 129/2007), члана 45. став 1. тачка 3) Статута општине Рача ("Службени гласник РС", бр.
6/2008, 2/2010 и 12/2010), а у вези са чланом 36. Закона о изменама и допунама Закона о
порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 47/2013), Скупштина општине Рача, на
предлог Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 26.11.2013. године,
донела је:
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се битни елементи за утврђивање пореза на имовину на
територији општине Рача и то:
-

стопе за обрачун пореза на имовину за обвезника који води пословне књиге,
стопе пореза за обрачун пореза на имовину за обвезника који не води пословне
књиге,
зоне, са назнаком најопремљеније зоне на територији општине Рача,
коефицијенти за утврђивање основице пореза на имовину за обвезника који води
пословне књиге у случају из члана 6. став 8. Закона о порезима на имовину,
стопа амортизације на вредност непокретности која је предмет пореза на имовину
за обвезнике који не воде пословне књиге.
Утврђивање стопа пореза на имовину
Члан 2.

Стопе пореза на имовину у општини Рача износе:
1) на права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге 0,40%
2) на права на земљишту код пореског обвезника који не води пословне књиге 0,30%
3) на права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге, осим на
земљишту
На пореску основицу
1 До 10.000.000,00 динара

Плаћа се на име пореза
0,40%

2

порез из подтачке (1) + 0,6% на износ преко
10.000.000,00 динара
порез из подтачке (2) + 1,0% на износ преко
25.000.000,00 динара
порез из подтачке (3)+ 2,0% на износ преко
50.000.000,00 динара

3
4

Од 10.000.000,00 до 25.000.000,00
динара
Од 25.000.000,00 до 50.000.000,00
динара
Преко 50.000.000,00 динара

Члан 3.
Порески обвезници који не воде пословне књиге дужни су да сваку промену која
настане на имовини, а од утицаја је на висину пореза пријаве Управи општине Рача, Служби
за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода најкасније до 31. јануара текуће године.
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Порески обвезници који не воде пословне књиге дужни су да сваку промену која се
односи на настанак или престанак пореске обавезе пријаве Управи општине Рача - Служби за
утврђивање, наплату и контролу јавних прихода у року од 30 дана од настанка промене.
Члан 4.
Порески обвезници који воде пословне књиге и који сагласно Закону о порезима на
имовину сами врше утврђивање пореза на имовину ( врше самоопорезивање) дужни су да,
Управи општине Рача - Служби за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода,
најкасније до 31.марта сваке године поднесу пореску пријаву, са утврђеним порезом на
имовину за ту годину и да уз исту приложе књиговодствене картице за сваку од некретнина
која је уписана у образац пореске пријаве, односно приложе и процену овлашћеног
процењивача ако пореску основицу за неку од тих некретнина утврђују методом процене
сагласно Закону о порезима на имовину.
Одређивање зона и најопремљеније зоне
Члан 5.
Одређују се две зоне на територији општине Рача које представљају делове
територије општине Рача, утврђене зависно од врсте насеља, комуналне опремљености,
опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним деловима
општине, радним зонама и другим садржајима у насељу, са назнаком најопремљеније и то:
ПРВА ЗОНА (I): Обухвата све непокретности на подручју Градског насеља Рача, по
границама описаним Планом генералне регулације градског насеља Рача, одељак 1.3.1. Опис
границе обухвата Плана („Службени гласник општине Рача“, бр. 11/2012) ;
ДРУГА ЗОНА (II): Обухвата све непокретности на територији општине Рача које нису
обухваћене зоном (I);
Утврђује се да је Прва зона (I) најопремљенија зона на територији општине Рача.
Одређивање коефицијената за непокретности у зонама
Члан 6.
У случају када не постоји исказана вредност непокретности код обвезника који води
пословне књиге у складу са чланом 7. став 1. Закона о порезима на имовину, обвезник који
води пословне књиге за потребе утврђивања основице пореза на имовину, просечне цене
одговарајућих непокретности на територији општине Рача множи са коефицијентом у зони у
којој се налази, а који износи:
1) 1,00 за непокретности у првој зони – најопремљенија зона;
2) 0,40 за непокретности у другој зони;
Утврђивање висине стопе амортизације
Члан 7.
Вредност непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге а која је
предмет пореза на имовину осим на земљиште, умањује се за стопу амортизације од 0,40%
годишње, применом пропорцијалне методе, а највише 40% почев од истека сваке
календарске године у односу на годину у којој је извршена изградња, односно последња
реконструкција објекта.

Број 18, страна 4

Службени гласник општине Рача

29.11.2013. године

Члан 8.
Обвезници пореза на имовину који не воде пословне књиге, којима је пореска обавеза
за непокретности које се налазе на територији општине Рача, настала до 31. децембра 2013.
године, дужни су да од 01. јануара 2014. године до 31. марта 2014. године поднесу пореске
пријаве за ту имовину, што укључује и имовину за коју пореска пријава није поднета и
имовину за коју је поднета пореска пријава до 31. децембра 2013. године.
Пореска пријава из става 1. овог члана подноси се на обрасцу ППИ- 2.
Члан 9.
Ако порески обвезник који води пословне књиге, Управи општине Рача, Служби за
утврђивање, наплату и контролу јавних прихода не достави благовремено , или уопште не
достави, тачно и потпуно попуњену пореску пријаву са свим потребним прилозима, казниће
се за прекршај новчаном казном:
1. правно лице од 50.000,00 динара до 500.000,00 динара
2. предузетник од 5.000,00 динара до 125.000,00 динара
3. одговорно лице у правном лицу од 2.500,00 до 32.500,00 динара
Ако порески обвезник који не води пословне књиге не достави благовремено, или
уопште не достави тачно и потпуно попуњену пореску пријаву прописану чланом 3 став 1
или став 2 ове Одлуке, казниће се за прекршај новчаном казном
1. физичко лице, порески обвезник од 2.500,00 до 32.500,00
Члан 10.
Овом одлуком престају да важе општинске Одлуке:
- Одлука о одређивању стопе пореза на имовину („Службени гласник општине Рача“, бр.
14/2010 и бр. 2/2011) и
- Одлука о утврђивању полазних основица за утврђивање пореза на имовину физичких лица
на територији општине Рача („Службени гласник општине Рача“, бр. 16/2012).
Члан 11.
Ова Одлука објавиће се у „Службеном гласнику општине Рача“, а после ступања на
снагу, објавиће се и на званичној Интернет презентацији општине Рача.
Члан 12.
Одредбе ове Одлуке спроводиће Општинска управа општине Рача – Служба за
утврђивање, контролу и наплату јавних прихода.
Члан. 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Рача“, а примењиваће се од 1. јануара 2014. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број:020-46/13-I-01
Дана: 26.11.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 3) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС",
број 129/2007), члана 45. став 1. тачка 3) Статута општине Рача ("Службени гласник РС", бр.
6/2008, 2/2010 и 12/2010), а у вези са чланом 36. Закона о изменама и допунама Закона о
порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 47/2013), Скупштина општине Рача, на
предлог Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 26.11.2013. године,
донела је:
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ РАЧА

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих
непокретности за утврђивање пореза на имовину на територији општине Рача.
Члан 2.
На територији општине Рача одређене су две зоне за утврђивање пореза на имовину, у
зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној
повезаности са централним деловима општине Рача, односно са радним зонама и другим
садржајима у насељу, и то: Прва зона (I) и Друга зона (II), с тим да је Прва зона утврђена за
најопремљенију зону.
Просечне цене квадратног метра непокретности (на основу најмање три промета
одговарајућих непокретности) за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на
територији општине Рача износе:

Групе непокретности
1. Грађевинско земљиште

Назив зоне
Прва зона дин.
по м2

Друга зона дин.
по м2

265,69

187,51

2. Пољопривредно земљиште

21,00

21,00

3. Шумско земљиште

17,00

17,00

8269,25

6212,68

4. Куће за становање

Просечне цене квадратног метра непокретности (за које није било најмање три
промета одговарајућих непокретности) за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на
територији општине Рача износе:

Групе непокретности

Назив зоне
Прва зона дин.
по м2

Друга зона дин.
по м2

5. Станови
6. Пословне зграде и други ( надземни и подземни)
грађевински објекти који служе за обављање
делатности

37.661,92

37.661,92

56263,64

56263,64

7. Гараже и гаражна места

18831,51

18831,51
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Члан 3.
Ова Одлука објавиће се у „Службеном гласнику општине Рача“, а после
ступања на снагу, објавиће се и на званичној Интернет презентацији општине Рача.
Члан. 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Рача“, а примењиваће се од 1. јануара 2014. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број:020-47/13-I-01
Дана:26.11.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 38. став 1. и члана 42. Закона о правима пацијената ("Сл. гласник
РС", број 45/2013), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на
седници одржаној дана 26.11.2013. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ РАЧА
I Образује се Савет за здравље општине Рача у следећем саставу:
- Саша Томић из Раче, представник локалне самоуправе;
- Јасна Мићуновић из Доње Раче, општина Рача, представник локалне самоуправе;
- Милица Ђурђевић из Сепаца, општина Рача, представник локалне самоуправе;
- Др Деса Секулић, представник Дома здравља "Милоје Хаџић-Шуле" у Рачи;
- Маја Марковић из Раче, са станом у улици Ђуре Јакшића број 10/8, представник грађанакорисника услуга;
- Александра Милошевић из Раче, представник грађана-корисника услуга;
- Ненад Икић, представник Репуличког фонда за здравствено осигурање- Филијала
Крагујевац.
II Задаци Савета су да:
1. прати и координира рад установа примарне здравствене заштите, чији је оснивач локална
самоуправа;
2. спроводи мере у области заштите права пацијената и то:
- разматра приговоре о повреди појединачних права пацијената на основу достављених и
прикупљених доказа и утврђених чињеница;
- о утврђеним чињеницама обавештава подносиоца приговора и директора здравствене
установе, односно оснивача приватне праксе на коју се приговор односи и даје одговарајуће
препоруке;
- разматра извештаје саветника пацијената, прати остваривање права пацијената и предлаже
мере за заштиту и промоцију права пацијената;
- подноси годишњи извештај о раду и предузетим мерама за заштиту права пацијената
Oпштинском већу општине Рача и министарству надлежном за послове здравља, а ради
инфомисања и остваривања потребне сарадње извештај доставља и Заштитнику грађана.
3. подстиче сарадњу свих здравствених установа са територије града/општине и
међусекторску сарадњу;
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4. прати здравствено стање становништва и донесе Стратегију јавног здравља општине;
5. унапређује односе са републичким и регионалним институцијама у области здравства,
установама и организацијама;
6. предузима и друге активности у циљу унапређења система здравствене заштите и здравља
становништва у складу са Пословником о раду савета за здравље.
III Савет за здравље обавља послове и задатке у складу и на начин утврђен одредбама
Пословника о раду Скупштине општине Рача и одредбама Пословника о раду Савета за
здравље.
IV Висина накнаде за рад чланова Савета утвређена је Одлуком о одређивању висине
дневница за рад одборника Скупштине општине Рача.
V Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број:020-49/13-I-01
Дана:26.11.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 38. став 1. и члана 39. Закона о правима пацијената ("Сл. гласник
РС", број 45/2013), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на
седници одржаној дана 26.11.2013. године, донела је:

РЕШЕЊЕ
о постављењу саветника за заштиту права пацијената за подручије општине
Рача

1.

Душица Миљојковић, дипломирани правник из Трске, општина Рача, поставља се за
саветника за заштиту права пацијената за подручије општине Рача.

2.

Решење ступа на снагу даном доношења.

3.

Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број:020-48/13-I-01
Дана:26.11.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

Број 18, страна 8

Службени гласник општине Рача

29.11.2013. године

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 56. став 1. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 66. став 1. тачка 7) и члана 82. став 1. Статута
општине Рача („Сл. гласник општине Рача“ број 6/2008, 2/2010 и 12/2010) и члана 44. ставови
7. и 8. Пословника о раду Општинског већа општине Рача („Сл. гласник општине Рача“ број
1/2009), Општинско веће општине Рача, на седници одржаној дана 29.11.2013. године,
донело је:

РЕШЕЊЕ

1. Петар Петровић, дипломирани правник из Раче, са станом у улици Цара Лазара
број 3, рођен 17.09.1976. године, поставља се за Начелника Општинске управе
општине Рача, на период од 5 година.
2. Решење ступа на снагу даном доношења и коначно је, а примењиваће се почев од
01.12.2013. године, када ће именовани из тачке 1. овог Решења почети да обавља
дужност на коју је постављен.
3. Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 021-492/2013-II-01
Дана:29.11.2013. године.

ПРЕДСЕДНИК
Драгана Живановић, 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 Душица Миљојковић, секретар
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205.

