Рача, 23.11.2018. године – број 25

Цена 100,00 динара

САДРЖАЈ

Одлуке
Одлука о обележавању кампање "16 дана активизма против насиља над женама"
Одлука о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће
Одлука о условима подношења пријава на Посебан конкурс
Одлука о проглашењу пијаће воде техничком у градском водоводу за насељено место Рача
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На основу члана 2. и 37. Пословника о раду Општинског већа општине Рача („Сл.
гласник општине Рача“, бр. 1/2009 и 17/2016), Општинско веће општине Рача, на седници
одржаној дана 23.11.2018. године, донело је:
ОДЛУКУ
У циљу обележавања кампање “16 дана активизма против насиља над женама“, у
периоду од 25. новембра до 10. децембра 2018. године, осветлити у наранџасто споменик
Вожду Карађорђу у комплексу „Петрови двори“ у селу Вишевац, општина Рача.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом 2. Пословника о раду Општинског већа општине Рача ( „Сл. гласник општине
Рача“, бр. 1/2009 и 17/2016), предвиђене су надлежности Општинског већа, а чланом 37. да у
оквиру својих овлашћења Општинско веће доноси: одлуке, упутства, правилнике, решења,
закључке, програме, пословник и даје аутентично мишљење о актима које доноси.
Координационо тело за родну равноправност обратило се Председнику општине Рача,
дописом број 06-11017/2018, од 15.11.2018. године, којим је позвало Председника општине
Рача да се придружи обележавању кампање “16 дана активизма против насиља над женама“,
тако што би у периоду од 25. новембра до 10. децембра 2018. године, био осветљен у
наранџасто један препознатљиви симбол општине.
Председник општине Рача је доставио допис општинском Већу општине Рача број 021649/2018-III-01 дана 20.11.2018. године са предлогом да се акција подржи.
Разматрајући наведени допис донета је одлука као у диспозитиву.
ОПШТИНСКОГ ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 021-649/2018-II-01
Дана: 23.11.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
Ненад Савковић, с,р.

На сонову члана 37. Пословника о раду општинског Већа општине Рача ( Сл.Гласник
опшштине Рача број 1/09 и 17/16 ), на основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за
пољопривреду и рурални развој општине Рача ("Сл.гласник општине Рача", број 22/16),
Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја
општине Рача за 2018. годину који је донела Скупштина општине Рача на седници од
23.05.2018. године, под бројем 020-53/2018-I-01 („Службени гласник општине Рача“ број
6/2018) и у складу са Изменама и допунама Програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. годину који је
донела Скупштина општине Рача на седници од 22.10..2018. године под бројем 020-127/2018I-01 („Службени гласник општине Рача“ број 20/2018) и Конкурса за избор корсника
буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018.годину (''Сл.гласник
општине Рача“ број 11/2018 од 21.06.2018.г.), и предлога Комисија за расподелу и контролу
управљања средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача,
општинско Веће општине Рача, на седници одржаној дана: 23.11. 2018. године, доноси :
ОДЛУКУ
о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних
газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра
инвестиције: 101.4.1. пролећна садња 2018
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1. Одобравају се подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину
пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и
цвеће, шифра инвестиције: 101.4.1. – назив инвестиције: набавка сертификованог садног
материјала воћа и то: шљиве, вишње, трешње, кајсије, брескеве, нектарине, крушке, дуње,
малине и купине у пролеће 2018. године, у укупном износу 1.313.253,7184 динара без
урачунатог пореза на додатну вредност, следећим подносиоцима захтева/корисницима
средстава:
1.1.Витомиру Петронијевићу из Доњих Јарушица, општина Рача,са ЈМБГ:
2908958721411 и БПГ: 736767000055 број захтева 021-286/2018-II-01 од 29.06.2018.г., у
укупном износу 261.818,40 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без
урачунатог пореза на додатну вредност,за набавку сертификованог садног материјала
воћа:вишње, по рачуну бр.148/2018 од 17.04.2018.г. издатог од стране Привредног друштва
''Grof of Milutovac'' доо, Милутовац.
1.2. Велибору Петронијевићу из Доњих Јарушица, општина Рача, са ЈМБГ:
1004982720019 и БПГ: 736767000640 број захтева 021-287/2018-II-01 од 29-06.2018., у
укупном износу 185.454,70 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без
урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа:
вишње, по рачуну бр.149/18 од 17.04.2018.г., издатог од стране Привредног друштва ''Grof of
Milutovac'' доо, Милутовац, умањен за износ вредности садница за 300 комада вишње које нису
засађене на парцели где је заснован нови вишегодишњи производни засад.
1.3. Немања Тодоровић из Саранова, општина Рача,са ЈМБГ: 2610985761027 и БПГ:
736821000313, број захтева 021-296/2018-II-01 од 09.07.2018.г., у укупном износу 165.816,952
динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на
додатну вредност,за набавку сертификованог садног материјала воћа: вишње, по рачуну
бр.171/2018 од 25.04.2018.г. издатог од стране Привредног друштва ''Grof of Milutovac'' доо,
Милутовац, умањен за износ вредности садница за 10 комада вишње и за 380 комада
шљиве које нису засађене на парцели где је заснован нови вишегодишњи производни засад
вишње однсно на парцели која је у захтеву пријављена да је подигнут нови производни засад
шљиве .
1.4. Мирослав Живковић из Сепаца, општина Рача, са ЈМБГ: 1210956721421 и БПГ:
736830000061 број захтева 021-321/2018-II-01 од 24.07.201., у укупном износу 147.436,3964
динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на
додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: вишње по рачуну
бр.145/2018 од 14.04.2018.г., издатог од стране Привредног друштва ''Grof of Milutovac'' доо,
Милутовац умањен за износ вредности садница за 99 комада вишње које нису засађене на
парцели где је заснован нови вишегодишњи производни засад.
1.5. Мирољуб Степковић из Ђурђево, општина Рача, са ЈМБГ: 0901959721413 и БПГ:
736775001049 број захтева 021-326/2018-II-01 од 30.07.2018., у укупном износу 350.000,00
динара, што чини максимални износ подстицајних средства од укупних прихватљивих
трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку сертификованог садног
материјала воћа: вишње и трешње, по рачуну бр.144/2018 од 14.04.2018.г., издатог од стране
Привредног друштва ''Grof of Milutovac'' доо, Милутовац.
1.6. Мирослав Живуловић из Сипића, општина Рача, са ЈМБГ: 3101957721410 и БПГ:
736848001175 број захтева 021-330/2018-II-01 од 31.07.2018., у укупном износу 202.727,27
динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на
додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: шљиве и трешње по
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рачуну бр.179/2018 од 30.04.2018.г., издатог од стране Привредног друштва ''Grof of Milutovac''
доо, Милутовац.
2. Исплата средстава из члана 1. ове Одлуке ће се вршити по приливу средстава, из буџета
општине Рача на наменски рачун Корисника средстава уписан у Регистар пољопривредних
газдинстава.
3. Овлашћује се Председник Општине Рача да по коначности ове Одлуке са наведеним
лицима из става 1. закључи Уговоре о додели подстицајних средстава за инвестиције у
физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући
печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.4.1. –пролећна садња 2018.г..
4 Уговором из тачке 3. ближе ће се одредити међусобна права и обавезе уговорних страна.
5. Ову Одлуку објавити на званичној интернет страници општине Рача, огласним таблама
општинске управе Рача и Месних канцеларија, као и у Службеном гласнику СО-е Рача.
6. По објављивању Одлуке на званичном сајту, учесници конкурса који нису задовољни
донетом одлуком имају право да поднесу приговор Општинском већу општине Рача. Приговор
се подноси у року од три радна дана од дана објављивања Одлуке на званичном сајту општине
Рача.
7. Сва заинтересована лица могу да изврше увид у списе предмета у року од 3 дана од
дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страници општине Рача.
8. Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Сл.Гласнику општине
Рача.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 021-617/2018-II-01
Дана: 23.11.2018.године

ПРЕДСЕДНИК
Ненад Савковић, с.р.

На основу члана 37. Пословника о раду општинског Већа општине Рача ( Сл.Гласник
општине Рача, број 1/09 и 17/16 ), на основу члана 66. став 1. тачка 11. Статута општине Рача
(„Службени гласник општине Рача“ број 6/08, 2/2010 и 12/2010 и 13/17) и члана 8 и 9. Одлуке
о оснивању Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача („Службени
гласник општине Рача“ број 22/2016) у складу са Програмом мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018. годину који је
донела Скупштина општине Рача на седници од 23.05.2018. године, под бројем 020-53/2018-I01 („Службени гласник општине Рача“ број 6/2018) и у складу са Изменама и допунама
Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја
општине Рача за 2018. годину који је донела Скупштина општине Рача на седници од
22.10..2018. године под бројем 020-127/2018-I-01 („Службени гласник општине Рача“ број
20/2018), Правилником о елементима за рангирање подносилаца пријаве на Посебан конкурс
за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине
Рача за 2018.годину број 110-5/2018-II-01 и Правилника о прихватљивим инвестицијама,
појединачним елементима и прихватљивим трошковима за подстицаје инвестицијама у физичку
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имовину пољопривредних газдинстава на територији општине Рача у 2018. години за Посебан

конкурс за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој
општине Рача за 2018.годину број 110-4/2018-II-01 и у складу са Посебаним конкурсом за
избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача
за 2018.годину (''Сл.гласник општине Рача, бр.21/18 ) општинско Веће општине Рача, на својој
седници одржаној дана 23.11.2018.године, доноси

О Д Л У К У
Члан 1.
У складу са Завршним одредбама Посебаног конкурса за избор корисника средстава
буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018.годину, став 3 и 4.,
а како би се спречила евентуална злоупотреба подстицајних средстава и ствљање у повољнији
положај појединих захтева према утврђеним елементима за рангирање, налаже се Комисији
за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду у рурални
развој општине Рача да од подносиоца пријаве на Посебан Конкурс, ако се за тим укаже
потреба, захтева додатну документацију и информацију или да изврши контролу на лицу
места, односно захтева испуњење додатних услова и то:
1.Када су подносиоци захтева носиоци регистрованог пољопривредног газдинства
у активном статусу чланови истог породичног пољопривредног газдинства (додатна
документација: уверење о кућној заједници издаје надлежни референт месне канцеларије ОУ
Рача))
2.Када је подносилац захтева носилац пољопривредног газдинства које је уписано
у регистар пољопривредних газдинстава први пут после објављивања Посебног
конкурса ( увид у Извод пољопривреног газдинства –основни подаци о газдинству)
3.Када је подносилац захтева носилац пољопривредног газдинства са стажом
носиоца ПГ краћим од периода објављивања конкурса (додатна документација: потврда о
дужини стажа носиоца ПГ-издаје надлежна јединица Управе за трезор)
4. Када је подносилац захтева носилац пољопривредног газдинства који је узео у
закуп пољопривредно земљиште са пријављеном производњом у Сектору Воће, грожђе,
поврће (укључујући печурке) и цвеће и Сектору Остали усеви (житарице, индустријско,
ароматично и зачинско биље и др.), односно у газдинству има регистроване површине
пољопривредног земљишта које не оправдавају реализовану односно инвестицију која
планира да се реализује (увид у Извод пољопривредног газдинства-структура биљне
производње).
Члан 2.
Захтеве наведене у члану 1., бодовати и рангирати приликом формирања ранг листе тако да сви
остали захтеви имају предност а како би се спречило да се подносиоци захтева наведени у
тачкама 1.,2.,3 и 4 ставе у повољнији положај према утврђеним елемнтима за рангирање и
евентуална злоупотреба подстицајних средстава.
Члан 3.
Бодовање, рангирање и формирање ранг листе вршиће се посебно за Сектор – воће, грожђе,
поврће (укључујући печурке) и цвеће, а посебно за Сектор - остали усеви (житарице,
индустријско, ароматично и зачинско биље и др).
Члан 4.
Уколико из истог домаћинства буде поднето два или више захтева за доделу средстава
предност приликом рангирања и расподеле има носилац пољопривредног газдинства који је
раније извршио регистрацију газдинства.

Број 25, страна 6

Службени гласник општине Рача

23.11.2018. године

Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и исту објавити у Сл. гласнику општине Рача.
Образложење
Посебним конкурсом за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду
и рурални развој општине Рача за 2018.годину који је донет у складу складу са Програмом
мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине
Рача за 2018. годину и у складу са Изменама и допунама Програма мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 2018.
Годину и Правилником о елементима за рангирање подносилаца пријаве на Посебан конкурс
за избор корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине
Рача за 2018.годину број 110-5/2018-II-01 од 26.10.2018.г., утврђени су елементи за рангирање
поносиоца захтева на напред наведени Посебан конкурс за избор корисника средстава
буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2018.годину.
Како би се спречила евентуална злоупотреба подстицајних средстава и стваљање у
повољнији положај појединих захтева наведених у члану 2. Ове одлуке према утврђеним
елемнтима за рангирање, Одлука ступа на снагу даном доношења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 021-660/2018-II-01
Датум: 23.11.2018.године

ПРЕДСЕДНИК
Ненад Савковић, с.р.

Општинско Веће општине Рача на седници одржаној дана 15.11.2018. године, на основу
члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07), члана 66. Статута
општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 06/08, 02/10, 12/10 и 13/17) и члана 37.
Пословника о раду Општинског већа ("Сл. гласник општине Рача", број 01/09 и 16/17), донело
је:
ОДЛУКУ
о проглашењу пијаће воде техничком у градском водоводу
за насељено место Рача
1. Проглашава се пијаћа вода из градског водовода насељеног места Рача, техничком због
повећаног нивоа нитрита у пијаћој води.
2. Вода из градског водовода насељеног места Рача не сме се користити за пиће, нити за
кување.
3. Општина Рача ангажоваће цистерну за допремање пијаће воде за грађане насељеног
места Рача, а накнаду трошкова за ангажовање цистерне обезбедиће из Буџета
општине Рача за 2018. годину.
4. Јавно комунално предузеће „Рача“ из Раче извршиће ванредно узорковање за
контролу исправности воде од стране Института за јавно здравње у Крагујевцу.
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5. Одлука ступа на снагу даном доношења.
Образложење
ЈКП "Рача" из Раче обавестило је општинско Веће општине Рача дана 15.11.2018.
године да је вода у градском водоводу за насељно место Рача неисправна за пиће на основу
хемијске анализе воде, а обзиром да предузеће нема довољно сопствених средстава затражило
да општина Рача ангажује цистерну за обезбеђење пијаће воде за грађане насељеног места
Рача, а да трошкове ангажовања обезбеди општина Рача из Буџета за 2018. годину.
На основу напред изложеног Општинско веће општине Рача на седници одржаној дана
15.11.2018. обзиром да се ради о угрожавању здравња грађана донело је Одлуку као у изреци.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Бр: 021-640/2018-II-01
Дана: 15.11.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
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.

