
 
 
Рача, 04.09.2017. године – број 21                      Цена 100,00 динара 
 
 
 
 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 
О д л у к е 
Решење о постављењу вршиоца дужности Начелника Општинске управе општине Рача 2 
О б а в е ш т е њ а 
Обавештење о исправци техничке грешке у јавном позиву за доказивање права пречег закупа 
пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача за 2018. годину 3 
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На основу члана 46. ставa 1. тачкe 7) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 
број129/2007 i 83/2014 –др.закон), члана 56. Закона о запосленима у аутономним покрајинама 
и јединицама локалне самоуправе  („Сл. гласник РС“, број 21/2016), и члана 66.ставa 1. тачкe 
7) Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“ број 6/2008, 2/2010, 12/2010 и 13/2017) 
и члана 2. ставa 1. тачке 7) Пословника о раду Општинског већа општине Рача („Сл. гласник 
општине Рача“, број 1/2009), Општинско веће општине Рача, на седници одржаној дана 
04.09.2017. године, донело је: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

1. ПОСТАВЉА СЕ Горан Максовић, дипломирани правник, са пребавилаштем на адреси 
Доброводица, Баточина, рођен 26.02.1975. године, за вршиоца дужности Начелника 
Општинске управе општине Рача, на период до постављења Начелника Општинске 
управе општине Рача, а најдуже три месеца од дана постављења на дужност вршиоца 
дужности Начелника Општинске управе општине Рача. 
 

2. Именовани из тачке 1. овог Решења ће обављати дужност на коју је постављен почев 
од 05.09.2017. године. 
 

3. Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Сл.гласнику општине Рача“. 
 
 

Образложење 
 
 

 Начелник Општинске управе општине Рача, Петар Петровић из Раче је дана 22.08.2017. 
године поднеском, број 021-572/17-IV-00, поднео Општинском већу општине Рача писмену 
оставку на положај Начелника Општинске управе општине Рача, уз истовремено подношење 
отказа на наведено радно место, наводећи као дан престанка радног односа 02.10.2017. године 
до када ће искористити преостали део годишњег одмора. 
 Општинско веће општине Рача је на седници одржаној дана 23.08.2017. године, донело 
Решење број 021-579/2017-II-01 којим је утврђено да именованом Начелнику Општинске 
управе општине Рача престаје рад на положају и радни однос у Општинској управи општине 
Рача, због поднете писане оставке даном доношења овог Решења, односно 23.08.2017. године. 
 Чланом 56. ставом 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 
локалнесамоуправе („Сл. гласник РС“, број21/2016), прописано је да уколико није постављен 
Начелник управе ни његов Заменик, до постављења Начелника управе, као и када Начелник 
управе није у могућности да обавља дужност дуже од 30 дана, Веће може поставити вршиоца 
дужности-службеника који испуњава утврђене услове за радно место службеника на положају 
који ће обављати послове Начелника управе, најдуже на три месеца, без спровођења јавног 
конкурса. 

Како је рад Општинске управе општине Рача онемогућен, због писане оставке 
Начелника и немогућности Заменика начелника Општинске управе општине Рача, да због 
боловања (разлог боловања-хронично обољење срца), обавља своју дужност одлучено је као у 
диспозитиву овог Решења, а све у складу са чланом 46. став 1. тачка 7) Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“, број129/2007 I 83/2014 –др.закон), чланом 56. Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалнесамоуправе („Сл. гласник РС“, 
број21/2016), и чланом 66.ставом 1. тачком 7) Статута општине Рача („Сл. гласник општине 
Рача“, број 6/2008, 2/2010, 12/2010 и 13/2017). 
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Правна поука: Ово Решење је коначно и против њега се може покренути управни спор у року 
од 30 дана од дана ступања на снагу истог. 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 

Број:021-606/2017-II-01       ПРЕДСЕДНИК 
Дана:04.09.2017. године                           Ненад Савковић, с.р. 
 
 
 
 
Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а   
Општина Рача 
Општинска управа  Рача 
Комисија за израду Предлога Годишњег Програма 
 заштите, уређења и коришћења пољопривредног  
земљишта на територији општине Рача за 2018.годину 
Број: 320-54/2017-IV-03-3 
Датум: 24.08.2017. године     
Рача, Карађорђева 48 
 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ 
 У ЈАВНОМ ПОЗИВУ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 
2018.ГОДИНУ 

 
 

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 
65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015), Правилником о условима и поступку давања у закуп и на 
коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 
16/2017), и Обавештењем Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
Управе за пољопривредно земљиште, од 23.08.2017.г.,  Комисија за израду Предлога 
Годишњег Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 
територији општине Рача за 2018.годину, у Јавном позиву за доказивање права пречег закупа 
пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача за 2018.годину 
број 320-54/2017-IV-03-3 од 20.06.2017.г. (“Службени гласник СО-е Рача”, број 16/2017 од 
21.06.2017.г.), врши исправку техничке грешке ради уподобљавања текста са одредбом 
Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини (“Службени гласник РС”, број 16/2017), и то: 

У делу II у тачки 3. подтачка а) брише се и нова подтачка а) гласи: '' Потврду о 
броју условних грла коју издаје Институт за сточарство Београд-Земун ( изузев за коње 
коју издаје Пољопривредни факултет Београд-Земун), односно за територију АП 
Војводине Пољопривредни факултет Нови Сад-Департман за сточарство – за животиње 
у систему уматичења (доставља подносилац захтева);'' 

 
У делу II у тачки 3. подтачка б)  брише се и нова податачка б) гласи: '' Записник 

Републичког ветеринарског инспектора - за животиње које није у систему уматичења 
(доставља подносилац захтева).'' 
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У осталим деловима Јавни позив за доказивање права пречег закупа 
пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача за 
2018.годину (“Службени гласник СО-е Рача”, број 16/2017 од 21.06.2017.г.),се не мења и 
остаје на снази.  

 
Ово обавештење о  исправци техничке грешке објавити  у “Службеном гласнику СО  

Рача”, интернет страници Општине Рача и огласним таблама месних канцеларија. 
 
 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ 
                                                                                   Слободан Јовашевић, гедетски инжењер, 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. 


