Рача, 10.10.2018. године – број 19

Цена 100,00 динара

САДРЖАЈ

Одлуке
Одлука о додели награда поводом Дана општине
Одлука о преносу права јавне својине на другог носиоца права јавне својине без накнаде
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На основу члана 9. став 1. Одлуке о наградама и јавним признањима општине Рача(„Сл.
гласник општине Рача“, број 8/2013, 16/2013 и 31/2016), Скупштина општине Рача, на предлог
Комисије за представке и предлоге Скупштине општине Рача, на седници одржаној дана
10.10.2018. године, донела је:
ОДЛУКУ
о додели награда поводом Дана општине Рача
1. Признање Годишња награда додељује се за значајна достигнућа у областима:
-

Културе:

1. Милојевић Горици из Раче, за допринос развоју и унапређивању драмске уметности и
стваралаштва;
2. Зорици М. Вуловић из Малих Крчмара, за допринос развоју и унапређивању књижевног
стваралаштва, научно истраживачки рад и промоцију општине Рача.
-

Спорта:

1. Петровић Зорану из Раче, председнику Спортског удружења за карате Карађорђе 2011
Рача, за допринос унапређењу спорта.
-

Пољопривреде:

1.Павловић Мирољубу из Великих Крчмара, за допринос у развоју ратарства – рекордни
принос кукуруза по хектару у 2018. години;
2. Николић Зорану из Доње Раче, за допринос развоју пчеларста;
3. Марковић Зорану из Сепаца, за допринос развоју сточарства и постигнуте резултате у
производњи млека.
-

Привреде:

1. DOO „SWISS PAPIER“ из Раче– за допринос развоју привреде у општини Рача
-

Друштвених активности

1. Милошевић Зорици из Раче, за допринос развоју матичне институције ДЗ „Милоје
Хаџић –Шуле“ и шире друштвене заједнице кроз ангажовање у функцији одборника;
2. Голубовић Драгану из Трске – за допринос развоју МЗ Трска и побољшању квалитета
живота њених грађана кроз ангажовање на месту Председника Месне заједнице
-

Добровољног давалаштва крви:

1.
2.
3.
4.
5.

Милутиновић Браниславу – за 50. давање;
Живановић Миодрагу – за 50. давање;
Николић Далибору – за 30. давање;
Живуловић Зорану – за 30. давање;
Карић Мирославу – за 20. давање;
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6.
7.
8.
9.

Голубовић Бранку – за 20. давање;
Ђоковић Дејану – за 20. давање;
Петровић Дејану - за 20. давање;
Милановић Јовици – за 20. давање.

-

Мајкама за треће и свако наредно живо рођено дете:
1. Димитријевић Ивани из Великог Крчмара за треће дете;
2. Андрејић Слађани из Вишевца, за треће дете;
3. Милосављевић Лидији из Бошњана, за треће дете;
4. Милановић Мили из Саранова, за треће дете;
5. Фејзић Санели из Малих Крчмара, за треће дете;
6. Савковић Марији из Ђурђева, за треће дете;
7. Недовић Јасни из Саранова, за треће дете;
8. Лукић Милени из Вучића, за треће дете;
9. Божић Виолети из Мирашевца, за четврто дете;
10. Томић Биљани из Раче, за четврто дете
11. Симић Уксели из Доње Раче, за седмо дете.

2. Признање „Карађорђева повеља“ додељује се:
-

Благојевић Марку из Београда -директору Канцеларије за управљање јавним
улагањима, за изузетан допринос развоју Општине Рача;

3. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.
4. Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине
Рача.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-125/2018-I-01
Дана: 10.10.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана. 26. ст. 1. тач. 3) и чл. 27. ст.1. и 2. Закона о јавној својини ( "Службени
гласник РС", број 72/11, 88/13, 105/14, 104/2016- други закон, 108/2016 и 113/2017), чл. 5. ст.
1. и 2. и чл. 7. Уредбе о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у
јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно
закупнине или без накнаде, као и услове, начин или поступак размене непокретности
(„Службени гласник РС“, бр. 61/2015, 88/2015 и 46/2017), чл. 19. став 1. и чл. 20. Одлуке о
прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Рача ("Службени гласник
општине Рача", број 24/2015), члана 45. став 1. тачка 7) Статута општине Рача ("Службени
гласник општине Рача", број 6/08, 2/2010, 12/2010 и 13/17) и члана 142. ст. 2 и чл.143. ст.1.
Пословника о раду Скупштине општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 06/08),
Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на седници одржаној
дана 10.10.2018. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА ДРУГОГ НОСИОЦА ПРАВА ЈАВНЕ
СВОЈИНЕ, БЕЗ НАКНАДЕ
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Предлаже се Влади Републике Србије да спроведе поступак преноса права јавне својине
на катастарској парцели број 121/1, градско грађевинско земљиште, у површини од 0.25.38 ха,
уписана у лн. бр. 1274 К.О. Рача, која је у јавној својини Републике Србије, непосредном
погодбом, без накнаде, преносом права јавне својине са Републике Србије у јавну својину
општине Рача у циљу спровођења пројекта реконструкције и озакоњења терена за мале
спортове, а све у склопу реализације пројекта реконструкције Основне школе „Карађорђе“ у
Рачи, са спортском халом и теренима за мале спортове.
Напред наведена катастарска парцела налази се у границама обухвата грађевинског
подручја насеља према сада важећем Плану генералне регулације градског насеља Рача
(„Службени гласник општине Рача“ број 11/2012 и 14/2015) и по намени предвиђена је за јавне
намене-основно образовање.
Спортски терени изграђени су на две парцеле. Једним делом се налазе на парцели 122/1
К.О. Рача која представља јавну својину општине Рача, а другим делом се налазе на кп.бр.
121/1 К.О. Рача, која је у јавној својини Републике Србије и предмет је овог захтева.
Средства за реконструкцију и озакоњење објеката из става 1. ове Одлуке су обезбеђена
од стране општине Рача.
Образложење
Према изводу из Плана генералне регулације градског насеља Рача, кп. бр. 121/1 К.О.
Рача, означена је као грађевинско земљиште и по намени предвиђена је за јавне наменеосновно образовање.
Општина Рача, као оснивач Основне школе „Карађорђе“ у Рачи, планира да спроведе
поступак реконструкције и озакоњења спортских терена.
Обзиром да се кп.бр. 121/1 К.О. Рача не налази у јавној својини општине Рача, а по
фактичком стању на њој се једним делом налазе спортски терени, потребно је да се изврши
пренос права јавне својине са Републике Србије на општину Рача, без накнаде, како би након
тога општина Рача, као носилац права јавне својине могла да спроведе поступак озакоњења и
реконструкције наведених објеката, а што је у општем интересу грађана наше општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-126/2018-I-01
Дана: 10.10.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, 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.

