
 
 
Рача, 15.12.2017. године – број 30                      Цена 100,00 динара 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 
О д л у к е 
Одлука о усвајању извештаја о раду Месне заједнице Сараново за 2016. годину 2 
Одлука о усвајању извештаја о раду Месне заједнице Ђурђево за 2016. годину 2 
Одлука о неусвајању извештаја о раду Месне заједнице Мало Крчмаре за 2016. годину 2 
Одлука о усвајању извештаја о раду Месне заједнице Трска за 2016. годину 3 
Одлука о усвајању извештаја о раду Месне заједнице Борци за 2016. годину 3 
Одлука о усвајању извештаја о раду Месне заједнице Сипић за 2016. годину 3 
Одлука о усвајању извештаја о раду Месне заједнице Доња Рача за 2016. годину 4 
Одлука о усвајању извештаја о раду Месне заједнице Доње Јарушице за 2016. годину 4 
Одлука о неусвајању извештаја о раду Месне заједнице Мирашевац за 2016. годину 4 
Одлука о усвајању извештаја о раду Месне заједнице Поповић за 2016. годину 5 
Одлука о усвајању извештаја о раду Месне заједнице Вучић за 2016. годину 5 
Одлука о усвајању извештаја о раду Месне заједнице Бошњане за 2016. годину 5 
Одлука о усвајању извештаја о раду Месне заједнице Сепци за 2016. годину 6 
Одлука о усвајању извештаја о раду Месне заједнице Велико Крчмаре за 2016. годину 6 
Одлука о усвајању извештаја о раду Месне заједнице Вишевац за 2016. годину 6 
Одлука о усвајању извештаја о раду Месне заједнице Рача за 2016. годину 7 
Одлука о покретању поступка ликвидације друштва "Инкубатор центар за развој 
предузетништва Рача – Друштво са ограниченом одговорношћу" 7 

Одлука о приступању изради Локалног акционог плана запошљавања општине Рача за 2018. 
годину 10 

Одлука о неусвајању одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине 
општине Рача прикупљањем писаних понуда 11 

Р е ш е њ а 
Решење о разрешењу члана Школског одбора Средње школе "Ђура Јакшић" у Рачи 13 
Решење о именовању члана Школског одбора Средње школе "Ђура Јакшић" у Рачи 13 
Решење о одређивању органа за координацију инспекцијског надзора над пословима из 
изворне надлежности општине Рача 14 

Решење о постављењу начелника Општинске управе општине Рача 16 
Решење о образовању Жалбене комисије у општини Рача 17 
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На основу члана 45. став 1. тачка 22) Статута општине Рача ("Службени гласник 
општине Рача" број 6/08, 2/2010, 12/2010 и 13/17), Скупштина општине Рача, на седници 
одржаној дана 15.12.2017. године, донела је: 
 

О Д Л У К У 
 

1. Усваја се извештај о раду  Месне заједнице Сараново за 2016. годину. 
 

2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-144/2017-I-01             ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 15.12.2017. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
           Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

На основу члана 45. став 1. тачка 22) Статута општине Рача ("Службени гласник 
општине Рача" број 6/08, 2/2010, 12/2010 и 13/17), Скупштина општине Рача, на седници 
одржаној дана 15.12.2017. године, донела је: 
 

О Д Л У К У 
 

1. Усваја се извештај о раду  Месне заједнице Ђурђево за 2016. годину. 
 

2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-145/2017-I-01             ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 15.12.2017. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
           Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

На основу члана 45. став 1. тачка 22) Статута општине Рача ("Службени гласник 
општине Рача" број 6/08, 2/2010, 12/2010 и 13/17), Скупштина општине Рача, на седници 
одржаној дана 15.12.2017. године, донела је: 
 

О Д Л У К У 
 

1. Не усваја се извештај о раду  Месне заједнице Мало Крчмаре за 2016. годину. 
 

2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 

 
Број: 020-146/2017-I-01             ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 15.12.2017. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
           Душан Ђоковић, с.р. 
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На основу члана 45. став 1. тачка 22) Статута општине Рача ("Службени гласник 
општине Рача" број 6/08, 2/2010, 12/2010 и 13/17), Скупштина општине Рача, на седници 
одржаној дана 15.12.2017. године, донела је: 
 

О Д Л У К У 
 

1. Усваја се извештај о раду  Месне заједнице Трска за 2016. годину. 
 

2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-147/2017-I-01             ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 15.12.2017. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
           Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

На основу члана 45. став 1. тачка 22) Статута општине Рача ("Службени гласник 
општине Рача" број 6/08, 2/2010, 12/2010 и 13/17), Скупштина општине Рача, на седници 
одржаној дана 15.12.2017. године, донела је: 
 

О Д Л У К У 
 

1. Усваја се извештај о раду  Месне заједнице Борци за 2016. годину. 
 

2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-148/2017-I-01             ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 15.12.2017. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
           Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

На основу члана 45. став 1. тачка 22) Статута општине Рача ("Службени гласник 
општине Рача" број 6/08, 2/2010, 12/2010 и 13/17), Скупштина општине Рача, на седници 
одржаној дана 15.12.2017. године, донела је: 
 

О Д Л У К У 
 

1. Усваја се извештај о раду  Месне заједнице Сипић за 2016. годину. 
 

2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-149/2017-I-01             ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 15.12.2017. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
           Душан Ђоковић, с.р. 
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На основу члана 45. став 1. тачка 22) Статута општине Рача ("Службени гласник 
општине Рача" број 6/08, 2/2010, 12/2010 и 13/17), Скупштина општине Рача, на седници 
одржаној дана 15.12.2017. године, донела је: 
 

О Д Л У К У 
 

1. Усваја се извештај о раду  Месне заједнице Доња Рача за 2016. годину. 
 

2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-150/2017-I-01             ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 15.12.2017. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
           Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

На основу члана 45. став 1. тачка 22) Статута општине Рача ("Службени гласник 
општине Рача" број 6/08, 2/2010, 12/2010 и 13/17), Скупштина општине Рача, на седници 
одржаној дана 15.12.2017. године, донела је: 
 

О Д Л У К У 
 

1. Усваја се извештај о раду  Месне заједнице Доње Јарушице за 2016. годину. 
 

2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-151/2017-I-01             ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 15.12.2017. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
           Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

На основу члана 45. став 1. тачка 22) Статута општине Рача ("Службени гласник 
општине Рача" број 6/08, 2/2010, 12/2010 и 13/17), Скупштина општине Рача, на седници 
одржаној дана 15.12.2017. године, донела је: 
 

О Д Л У К У 
 

1. Не усваја се извештај о раду  Месне заједнице Мирашевац за 2016. годину. 
 

2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-152/2017-I-01             ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 15.12.2017. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
           Душан Ђоковић, с.р. 
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На основу члана 45. став 1. тачка 22) Статута општине Рача ("Службени гласник 
општине Рача" број 6/08, 2/2010, 12/2010 и 13/17), Скупштина општине Рача, на седници 
одржаној дана 15.12.2017. године, донела је: 
 

О Д Л У К У 
 

1. Усваја се извештај о раду  Месне заједнице Поповић за 2016. годину. 
 

2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-153/2017-I-01             ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 15.12.2017. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
           Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

На основу члана 45. став 1. тачка 22) Статута општине Рача ("Службени гласник 
општине Рача" број 6/08, 2/2010, 12/2010 и 13/17), Скупштина општине Рача, на седници 
одржаној дана 15.12.2017. године, донела је: 
 

О Д Л У К У 
 

1. Усваја се извештај о раду  Месне заједнице Вучић за 2016. годину. 
 

2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-154/2017-I-01             ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 15.12.2017. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
           Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

На основу члана 45. став 1. тачка 22) Статута општине Рача ("Службени гласник 
општине Рача" број 6/08, 2/2010, 12/2010 и 13/17), Скупштина општине Рача, на седници 
одржаној дана 15.12.2017. године, донела је: 
 

О Д Л У К У 
 

1. Усваја се извештај о раду  Месне заједнице Бошњане за 2016. годину. 
 

2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-155/2017-I-01             ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 15.12.2017. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
           Душан Ђоковић, с.р. 
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На основу члана 45. став 1. тачка 22) Статута општине Рача ("Службени гласник 
општине Рача" број 6/08, 2/2010, 12/2010 и 13/17), Скупштина општине Рача, на седници 
одржаној дана 15.12.2017. године, донела је: 
 

О Д Л У К У 
 

1. Усваја се извештај о раду  Месне заједнице Сепци за 2016. годину. 
 

2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-156/2017-I-01             ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 15.12.2017. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
           Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

На основу члана 45. став 1. тачка 22) Статута општине Рача ("Службени гласник 
општине Рача" број 6/08, 2/2010, 12/2010 и 13/17), Скупштина општине Рача, на седници 
одржаној дана 15.12.2017. године, донела је: 
 

О Д Л У К У 
 

1. Усваја се извештај о раду  Месне заједнице Велико Крчмаре за 2016. годину. 
 

2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-157/2017-I-01             ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 15.12.2017. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
           Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

На основу члана 45. став 1. тачка 22) Статута општине Рача ("Службени гласник 
општине Рача" број 6/08, 2/2010, 12/2010 и 13/17), Скупштина општине Рача, на седници 
одржаној дана 15.12.2017. године, донела је: 
 

О Д Л У К У 
 

1. Усваја се извештај о раду  Месне заједнице Вишевац за 2016. годину. 
 

2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-158/2017-I-01             ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 15.12.2017. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
           Душан Ђоковић, с.р. 
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На основу члана 45. став 1. тачка 22) Статута општине Рача ("Службени гласник 
општине Рача" број 6/08, 2/2010, 12/2010 и 13/17), Скупштина општине Рача, на седници 
одржаној дана 15.12.2017. године, донела је: 
 

О Д Л У К У 
 

1. Усваја се извештај о раду  Месне заједнице Рача за 2016. годину. 
 

2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-159/2017-I-01             ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 15.12.2017. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
           Душан Ђоковић, с.р. 
 
 
Скупштина општине Рача као оснивач и једини члан привредног друштва „Инкубатор центар 
за развој предузетништва Рача – Друштво са ограниченом одговорношћу“, у складу са 
одредбама Оснивачког акта друштва, на седници одржаној дана 15.12.2017. године, на основу 
члана 524., члана 525. тачке 2),  члана 529. ставова 1. и 2., члана 532, члана 542. става 1., као и 
члана 544 става 1. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 
83/2014 - др. закон и 5/2015),  на предлог Општинског већа општине Рача, донела је: 
     

О Д Л У К У  
о покретању поступка ликвидације 

 
Над друштвом „Инкубатор центар за развој предузетништва Рача – Друштво са 

ограниченом одговорношћу“, из Раче, улица Карађорђева бр. 48, уписаним у Регистар 
привредних субјеката Агенције за привредне регистре, матични број 20305673, ПИБ 
105070886, са пословним бројем рачуна                 355-1105058-26 код Војвођанске банке а.д., 
ПОКРЕЋЕ СЕ ПОСТУПАК ЛИКВИДАЦИЈЕ. 
 

Разрешава се функције директор и законски заступник друштва, Тимотијевић 
Давор, ЈМБГ: 0107975721417,  из Раче, улица Вука Караџића бр. 33. 
 

За ликвидационог управника друштва именује се Лугавац Немања, дипл. правник 
са положеним правосудним испитом из Раче, улица Карађорђева бр. 72, ЈМБГ: 0411988720070. 
 

Пријаве потраживања достављају се на адресу седишта Друштва: 
Пословно име: Инкубатор центар за развој предузетништва Рача – Друштво са   
ограниченом одговорношћу; 
Седиште: Рача, улица Карађорђева, бр. 48 . 

            
Позивају се повериоци да пријаве своја потраживања према друштву, најкасније у року 

од 90 дана, од дана објављивања огласа о покретању поступка ликвидације на интернет 
страници регистра привредних субјеката. 
 

Упозоравају се повериоци да ће им потраживања бити преклудирана ако их не пријаве 
најкасније у року од 30 дана од последњег дана објављивања огласа о ликвидацији.  
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Ликвидација друштва почиње даном регистрације одлуке о ликвидације и 
објављивањем огласа о покретању ликвидације, у складу са законом о регистрацији. 
 

Све приспеле пријаве потараживања, као и потраживања познатих поверилаца друштво 
ће евидентирати у листу пријављених потраживања и сачинити листу признатих и оспорених 
потраживања. 
 

Ако поверилац чије је потраживање оспорено не покрене поступак пред надлежним 
судом у року од 15 дана од дана пријема обавештења о оспоравању потраживања и у истом 
року о томе писаним путем обавести друштво, то потраживање се сматра преклудираним. 
 

Од дана регистрације ове одлуке друштво не може предузимати нове послове, већ само 
послове везане за спровођење ликвидације који обухватају: уновчење имовине, наплату 
потраживања, исплату поверилаца и друге нужне послове. 
 

Позивају се сви дужници друштва да измире своје обавезе према друштву. 
 

За време ликвидације друштва не исплаћује се учешће у добити, односно дивиденде, 
нити се имовина друштва расподељује члановима друштва пре исплате свих потраживања 
поверилаца.  
 

Ликвидациони управник је искључиви заступник друштва у ликвидацији. 
 

Ликвидациони управник ће свим познатим повериоцама упутити и писано обавештење 
о покретању ликвидације друштва, најкасније у року од 15 дана од дана почетка ликвидације. 
 

Ликвидациони управник ће одмах, а најкасније у року од 15 дана, од дана доношења 
ове одлуке, поднети Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре, ову 
одлуку уз регистрациону пријаву покретања поступка ликвидације, ради регистрације 
ликвидације друштва у Регистар. 
 

Ликвидациони управник ће у року од 30 дана од почетка ликвидације саставити 
почетни ликвидациони биланс као ванредни финансијаки извештај у складу са прописима 
којима се уређују рачуноводство и ревизија. 
 

Ликвидациони управник ће најраније 90 дана, а најкасније 120 дана од дана почетка 
ликвидације саставити почетни ликвидациони извештај, а након доношења Одлуке 
Скупштине општине Рача о усвајању истог предузети потребне радње за регистрацију 
почетног ликвидационог извештаја у складу са законом о регистрацији.  
 

Ликвидациони управник има право на надокнаду трошкова које је имао у току 
спровођења ликвидације, као и право на накнаду за рад, а све из буџета општине Рача и то за 
временски период од дана регистрације ове одлуке у складу са Законом о регистрацији, па до 
коначног брисања друштва из Регистра. Висину накнада ће определити Председник општине 
Рача посебним Решењем.  
 

Ликвидациони управник одговара за штету коју причини у вршењу своје дужности 
члану друштва односно повериоцима друштва и одговоран је за законитост пословања 
друштва. 

 
Ова Одлука ступа на снагу oсмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рача. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

СО Рача је Одлукoм број: 020-7/2007-01 од 04.06.2007. године („Сл. гласник општине 
Рача“, број 1/07) (у даљем тексту: “Одлука“) основала „Инкубатор центар за развој 
предузетништва Рача – Друштво са ограниченом одговорношћу“, из Раче ( у даљем тексту: 
„Друштво“). Истом Одлуком је на место директора на мaндатни период од четири године 
именован Давор Тимотијевић из Раче.  
 

Решењем СО Рача, 020-5/2007-01 од 12.07.2007. године („Сл. гласник општине Рача“, 
број 2/07) именовани су чланови Скупштине Друштва такође на мандатни период од четири 
године.  

 
Чланом 10. горе поменуте Одлуке о оснивању Друштва прописано је да је оснивач 

друштва односно једини његов члан Општина Рача, док је чланом 16. прописано да Скупштина 
Друштва има 5 чланова које именује СО Рача из реда одборника.  

 
Чланом 17. ставом 1. алинејом 5. Одлуке прописано је да Скупштина друштва именује 

ликвидационог управника и потврђује ликвидациони биланс, док је алинејом 9. прописано да 
Скупштина Друштва одлучује о престанку Друштва.  
 

Чланом 524. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 
83/2014 - др. закон и 5/2015) прописано је да се ликвидација друштва може спровести када 
друштво има довољно средстава за намирење свих својих обавеза; чланом 525. прописано је 
да се Ликвидација друштва покреће одлуком скупштине чланова друштва с ограниченом 
одговорношћу, у складу са чланом 211. овог закона, односно у овом случају пошто је у питању 
једночлано друштво, Одлуком СО Рача као оснивача и искључивог члана друштва; чланом 
529. предметног Закона је прописано да у Одлуци о покретању ликвидације друштво именује 
ликвидационог управника и да именовањем ликвидационог управника свим заступницима 
друштва престају права заступања друштва, док је чланом 532. Закона о привредним 
друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015) прописано да 
ликвидациони управник заступа друштво у ликвидацији и одговоран је за законитост 
пословања друштва. Такође, ликвидациони управник има право да му се надокнаде трошкови 
које је имао у спровођењу ликвидације као и на исплату накнаде за рад. Накнаду за рад и 
висину трошкова спровођења ликвидације одређује Скупштина друштва, а у овом случају по 
одобрењу СО Рача, ту накнаду ће определити Председник општине Рача посебним Решењем. 
Коначно, чланом 544. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 
83/2014 - др. закон и 5/2015) прописано је да ликвидациони управник одговара за штету коју 
причини у вршењу своје дужности члановима друштва и повериоцима друштва. 
 

Како је Одлуком о оснивању Инкубатор центра Рача ДОО одређено да СО Рача 
делегира 5 одборника који фактички врше функцију Скупштине друштва, а пошто је њихов 
мандат истекао још 2011. године, то је СО Рача одлучила да Одлуку о ликвидацији Друштва 
усвоји на самој седници СО Рача, а не да посебним Решењем делегира 5 нових одборника из 
својих редова, који би чинили Скупштину Друштва, а све из разлога ефикасности, 
економичности и целисходности.   

 
Трошкови спровођења ликвидационог поступка и накнада за рад ликвидационог 

управника исплатиће се из буџета општине Рача из разлога што је увидом у документацију 
Друштва утврђено да је имовина самог Друштва незнатна и да ће ликвидациона маса бити 
недовољна за исплату истих, а све у циљу извршења императивне законске обавезе Оснивача 
да спроведе поступак ликвидације Друштва. 
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Друштво је фактички престало да обавља своју делатност истеком мандата Директора 
Друштва, Давора Тимотијевића, 2011. године, мада није избрисано из Регистра АПР-а, а пошто 
има довољно средстава за намирење свих својих обавеза, то је на основу свега горе наведеног, 
примењујући све поменуте одредбе како Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ 
бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015), тако и Одлуке СО Рача о оснивању 
Инкубатор центра Рача ДОО, број:020-7/2007-01 од 04.06.2007. године („Сл. гласник општине 
Рача“, број 1/07), Скуштина општине Рача, одлучила као у диспозитиву ове Одлуке. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 

 
Број: 020-160/2017-I-01             ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 15.12.2017. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
           Душан Ђоковић, с.р. 
 
 
 

Скушштина општине Рача,  на седници одржаној дана  15.12.2017. године, члана 45. 
Статута општине Рача („Службени Гласник општине Рача“ број 06/08, 02/10,12/10 и 13/17) и 
члана 41. става 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ("Службени 
гласник  РС" број 36/2009, 88/2010 и 38/2015), на прдлог Општинског већа општине Рача, 
донела је: 

 
О Д Л У К У 

 
1. Приступа се изради Локалног акционог плана запошљавања општине Рача за 2018. 

годину. 
 

2. Локални акциони план запошљавања за 2018. годину мора бити израђен у складу са 
Националним акционим планом запошљавања за 2018. годину. 
 

3. За потребе изаде Локалног акционог плана запошљавања за 2018. годину образује се 
радна група у саставу: 
 
1. Слободан Павловић, Помоћник председника општине Рача, 
2. Бранко Радосављевић, Помоћник председника општине, 
3. Снежана Маџић, Шеф Одељења за привреду, пољопривреду, буџет и финансије, 
4. Драгана Антонијевић, Шеф Одељења за изградњу, урбанизам и локални економски 

развој, 
5. Анкица Станојевић, Извршилац за послове припреме и праћења реализације 

пројеката. 
 

4. За председника радне групе се именује Слободан Павловић, Помоћник председника 
оппштине Рача. 
 

5. Задатак радне групе је да изради Нацрт Акционог плана запошљавања за 2018. годину 
и достави у даљу процедуру. 
 

6. Рок за усвајање Локалног акционог плана запошљавања је 31.12.2017. године. 
 

7. Одлука ступа на снагу даном доношења. 
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8. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 

 
  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 

 
Број: 020-164/2017-I-01             ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 15.12.2017. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
           Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 15.12.2017. године, на основу чл. 
26 ст. 1.тачка 4, и чл. 29 ст.1. Закона о јавној својини ( "Службени гласник РС", број 72/11, 
88/13, 105/14, 104/2016-други закон и 108/2016), члана 99. став 1. Закона о планирању и 
изградњи ( "Службени гласник Републике Србије", број: 72/2009 и 81/2009-испр.,64/2010-
одлука УС, 24/2011, 121/12,42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС и 98/13-одлука УС и 145/2014), 
чл. 2. става 1. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном 
погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и 
прикупљања писмених понуда ("Службени гласник РС", број 24/2012, 48/2015, 99/2015 и 
42/2017), чл. 12. став 1.  и чл. 13. став 2. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној 
својини општине Рача ("Службени гласник општине Рача", број 24/2015), Закључка 
Председника општине Рача број 46-390/17-III-01 од 12.12.2017. године и члана 132. 
Пословника о раду СО Рача („Сл. гласник општине Рача“, бр. 6/08), донела је: 
 

ОДЛУКУ О НЕУСВАЈАЊУ ОДЛУКЕ  
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА OTУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ 

ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСАНИХ ПОНУДА 
 

Овом Одлуком покреће се поступак отуђења непокретности из јавне својине општине 
Рача путем прикупљања писаних понуда и то: 

1. кп. бр. 509/2 К.О. Рача, у површини од 0.01.07 ха, градско грађевинско земљиште, 
по намени простора предвиђена за мешовито становање (породично и 
вишепородично), Улица Милоша Обилића, по култури остало вештачки створено 
неплодно земљиште, уписана у лн. бр. 1201 К.О. Рача, јавна својина општине Рача 
са уделом 1/1, 

2. кп. бр. 509/3 К.О. Рача, у површини од 0.00.79 ха, градско грађевинско земљиште, 
по намени простора предвиђена за мешовито становање (породично и 
вишепородично), Улица Милоша Обилића, по култури остало вештачки створено 
неплодно земљиште, уписана у лн. бр. 1201 К.О. Рача, јавна својина општине Рача 
са уделом 1/1, 

3. кп. бр. 512/3 К.О. Рача, у површини од 0.00.64 ха, градско грађевинско земљиште, 
по намени простора предвиђена за мешовито становање (породично и 
вишепородично), Улица Милоша Обилића, по култури њива треће класе, уписана у 
лн. бр. 1201 К.О. Рача, јавна својина општине Рача са уделом 1/1, 

4. кп. бр. 70/1 К.О. Вучић, у површини од 3.13.82 ха, земљиште у грађевинском 
подручју, по својој намени предвиђена делом за становање у оквиру мешовите 
намене (са комерцијалним и производним делатностима), а делом за 
пољопривредно земљиште, Потес Д.Поље, по култури њива друге класе, уписана у 
лн. бр. 824 К.О. Вучић, јавна својина општине Рача са уделом 1/1, 

5. кп. бр. 69/6 К.О. Вучић, у површини од 0.07.19 ха, грађевинско земљиште, по 
намени простора предвиђена делом за становање у оквиру мешовите намене (са 
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комерцијалним и производним делатностима), а делом за пољопривредно 
земљиште, Потес Луг, по култури њива друге класе, уписана у лн. бр. 824 К.О. 
Вучић, јавна својина општине Рача са уделом 1/1, 

6. кп. бр. 69/7 К.О. Вучић, у површини од 0.27.31 ха, грађевинско земљиште, по 
намени простора предвиђена делом за становање у оквиру мешовите намене (са 
комерцијалним и производним делатностима), а делом за пољопривредно 
земљиште, Потес Луг, по култури њива друге класе, уписана у лн. бр. 824 К.О. 
Вучић, јавна својина општине Рача са уделом 1/1, 

7. кп. бр. 835 К.О. Вучић, у површини од 0.04.73 ха ( 71м2-земљиште под зградом и 
402м2-пашњак), грађевинско земљиште изван грађевинског подручја, по намени 
простора предвиђена је за грађевинско подручје насеља-постојеће изграђено 
земљиште, Потес Д.Поље, по култури земљиште под зградом-објектом и пашњак, 
уписана у лн. бр. 824 К.О. Вучић, јавна својина општине Рача са уделом 1/1, 

8. кп. бр. 665/2 К.О. Ђурђево, у површини од 0.19.06 ха, земљиште у грађевинском 
подручју, Потес Село, по култури њива четврте класе, уписана у лн. бр. 946 К.О. 
Ђурђево, јавна својина општине Рача са уделом 1/1. 

 
Почетна цена непокретности биће одређена на основу тржишне вредности 

непокретности коју ће проценити надлежни орган одређен законом. 
Учесници на огласу који буде расписан по основу овог закључка, су дужни да уз понуду 

доставе и доказ о уплати депозита у висини 10% од почетне цене која ће бити утврђена 
огласом, са назнаком редног броја непокретности за коју се доставља писана понуда. 

Непокретности  описане у ставу 1 овог закључка отуђиће се купцу који понуди највећу 
цену и иста се накнадно не може умањивати. 

 Поступак прикупљања писаних понуда спровешће Комисија, која је именована 
посебним решењем  од стране Скупштине општине  Рача. 

Огласом ће се прецизирати сви елементи везани за отуђење наведених непокретности, 
предвиђени законским и подзаконским актима. 

Уговор између најповољнијег понуђача и општине Рача ће се закључити у року од 30 
дана по коначности решења надлежног органа о отуђењу земљишта и истим ће се уредити 
начин, услови и рок плаћања купопродајне цене.  

Ако лице коме је земљиште отуђено својом кривицом не закључи уговор у наведеном 
року, донеће се решење о стављању ван снаге акта о отуђењу земљишта, а уплаћени депозит 
се не враћа. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а исту објавити у “Службеном гласнику“ 
општине Рача. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Општинско веће је утврдило Предлог одлуке о покретању поступка отуђења непокретности из 
јавне својине општине Рача прикупљањем писаних понуда, број: 46-391/2017-II-01 oд 
12.12.2017. године. Предлог је стављен на гласање на седници СО Рача дана 15.12.2017. 
године, и исти није усвојен у складу са чланом 132. Пословника о раду СО Рача („Сл. гласник 
општине Рача“, бр. 6/08). 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
 
Број: 020-165/2017-I-01             ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 15.12.2017. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
           Душан Ђоковић, с.р. 
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Скупштина општине Рача на седници одржаној дана 15.12.2017. године, на основу 
члана 45. тачке 10. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 6/08, 2/2010, 
12/2010 и 13/17) и члана 117. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник 
РС", број 88/17), на предлог Општинског већа општине Рача, донела је: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу члана Школског одбора Средње школе "Ђура Јакшић" у Рачи 
 
 
 1. Разрешава се дужности члан Школског одбора Средње школе "Ђура Јакшић" у Рачи, 

представник Jединице локалне самоуправе, Александра Спасић, улица Станоја 
Главаша,  бр. 2., општина Рача. 
 

2. Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

3. Решење  објавити у Службеном гласнику општине Рача. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 

Број: 020-162/2017-I-01             ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 15.12.2017. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
           Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

Скупштина општине Рача на седници одржаној дана 15.12.2017. године, на основу 
члана 45. тачке 10. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 6/08, 2/2010, 
12/2010 и 13/17) и члана 116. ставa 5. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. 
гласник РС", број 88/17), на предлог Општинског већа општине Рача, донела је: 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању члана Школског одбора Средње школе "Ђура Јакшић" у Рачи 
 
 
 1. Именује се за члана Школског одбора Средње школе "Ђура Јакшић" у Рачи 

представник Jединице локалне самоуправе, Немања Лугавац из Раче, ул. Карађорђева 
бр. 72. 
2. Решење ступа на снагу даном доношења. 

3. Решење  објавити у Службеном гласнику општине Рача. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 

Број: 020-163/2017-I-01             ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 15.12.2017. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
           Душан Ђоковић, с.р. 
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Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 15.12.2017. године, на основу 
члана 12. става 12. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15), чл. 
45. Статута општине Рача („Службени гласник општине Рача“, бр 6/08, 2/10, 12/10 и 13/17), на 
предлог Председника општине Рача, донела је: 
 
 

РЕШЕЊЕ 
О ОДРЕЂИВАЊУ ОРГАНА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

НАД ПОСЛОВИМА ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 

I. Овим решењем одређује се Општинско веће општине Рача за координацију 
инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Рача. 

 
Обухватнији и делотворнији надзор и избегавање преклапања и непотребног 

понављања надзора, поред усклађивања инспекцијског надзора између инспекције које врше 
инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности општине Рача, обезбеђује 
Општинско веће општине Рача. 
 

II. Утврђује се да инспекцијски надзор над пословима из изворне надлежности 
врше: 

 
• Комунални инспектор, у оквиру Одељења за општу управу, друштвене делатности, 

имовинско правне, заједничке и инспекцијске послове општинске управе општине 
Рача 

• Порески  инспектор канцеларијске и теренске контроле, у оквиру Одсека за 
утврђивање, наплату и контролу јавних прихода општинске управе општине Рача 

• Буџетски инспектор, у оквиру Одсека за привреду, буџет и финансије општинске 
управе општине Рача. 

 
III. Послови и задаци Општинскг већа општине Рача јесу: 
 

-да разматра и даје мишљење на предлоге планова инспекцијског надзора, које достављају 
инспекције; 

-да прати достигнути ниво координације инспекција, иницира мере, утврђује смернице и 
даје упутства у циљу унапређења координације инспекција и делотворности 
инспекцијског надзора, и прати њихову реализацију, а нарочито: 
(1) за усклађивање планова инспекцијског надзора и рада инспекција, 
(2) за размену информација у вршењу инспекцијског надзора, 
(3) за унапређење инспекцијског надзора на основу информација из годишњег 

извештаја о раду инспекција, 
(4) за развој информационог система у циљу ефикасног вршења инспекцијског 

надзора; 
-да разматра и даје мишљење на нацрте одлука и предлоге других прописа којима се 

уређују питања инспекцијског надзора; 
-да разматра мишљења, директиве, методолошке материјале и приручнике за рад 

инспекције, анализира праксу инспекцијског надзора и заузима ставове у циљу 
уједначавања поступања инспекције у истим или сличним ситуацијама према свим 
надзираним субјектима, и објављује те ставове; 

-да учествује у анализи потреба за финансирањем, техничком опремљеношћу и стручним 
усавршавањем инспектора, као и утврђивању програма стручног усавршавања 
инспектора, и подноси иницијативе надлежним органима који се односе на 
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финансирање, техничку опремљеност и програме обука и других облика стручног 
усавршавања инспектора; 

-да даје стручно мишљење о предлозима контролних листа, као и њихових измена и 
допуна; 

-да се стара да се на службеној интернет страници општине Рача објављују прописи, акти 
и документи који се односе на инспекцијски надзор; 

-да, на упит заинтересованих лица, пружа обавештења која се односе на делокруг 
инспекција у надлежности општине Рача, најкасније у року од седам радних дана; 

- да предузима одговарајуће активности у вези са обраћањем подносиоца притужбе на рад 
инспекције који је незадовољан одлуком о притужби; 

 -да обавља друге послове утврђене овим решењем. 
 

IV. Инспекције су дужне да се придржавају смерница и упутстава из тачке III. 
тачка 2) овог решења. 

 
Послове из тачке III. тачка 2) подтачка (4) овог решења Општинско веће општине Рача 

обавља у сарадњи са органом општинске управе управе надлежним за послове информатике и 
електронске управе, који обавља стручне послове и послове општинске управе који се односе 
на успостављање и одржавање информационог система у циљу ефикасног вршења 
инспекцијског надзора. 
 

V. Општинско веће општине Рача усклађује инспекцијски надзор над пословима из 
изворне надлежности са повереним пословима инспекцијског надзора, обезбеђивањем 
координације и међусобне сарадње инспекција у утврђивању планова инспекцијског надзора 
и рада инспекција и сарадње у поступку вршења самосталног или заједничког инспекцијског 
надзора. 

 
Сарадња између инспекција из става 1. ове тачке остварује се у складу са облицима 

сарадње у тврђеним законом и другим прописима којима се уређују државна управа и локална 
самоуправа, Законом о инспекцијском надзору и посебним законима, и нарочито обухвата 
међусобно обавештавање, размену информација, пружање помоћи и заједничке мере и радње 
од значаја за инспекцијски надзор, као и друге начине унапређења делотворности 
инспекцијског надзора у надлежности општине Рача. 
 

VI. Општинско веће општине Рача подноси Скупштини редовне извештаје о раду 
најмање сваких 90 дана, као и ванредне извештаје по потреби, и редовно их објављује на својој 
интернет страници. 
 

Општинско веће општине Рача подноси Скупштини и годишњи извештај најкасније до 
31. јануара текуће године за претходну годину. 
 

VII. Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Рача“. 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 

Број: 020-161/2017-I-01             ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 15.12.2017. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
           Душан Ђоковић, с.р. 
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На основу чл. 46. ст.1 тачка 7 и чл. 56. ст.1. Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник 
РС”, бр. 129/07, 83/2014 и 101/2016 ), члана 49. ст.2. 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 14.12.2017. године, донело је 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 

 I ПОСТАВЉА СЕ Горан Максовић, дипломирани правник, са пребивалиштем на адреси 
Доброводица, општина Баточина, рођен 26.02.1975. године, за начелника Општинске управе 
општине Рача, на мандатни период од 5 година. 
 
II Решење ступа на снагу даном доношења, а именовани ступа на дужност дана 15.12.2017. 
године.  
 
III Решење је коначно.  
 
IV Решење објавити у „Службеном гласнику општине Рача“.  
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Чланом 46. ст. 1 тачка 7. Закона о локалној самоуправи прописано је да Општинско веће 
поставља и разрешава начелника Општинске управе односно начелнике управа за поједине 
области, док је чланом 56. став 1. истог закона прописано да Општинско веће начелника 
Општинске управе поставља на основу јавног огласа, на 5 година. 

Чланом 49. ст. 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/2016), прописано је да Градско, односно Општинско 
веће поставља и разрешава начелника управе и заменика начелника управе. 

Општинско веће општине Рача донело је дана 14.11.2017. године, Одлуку о оглашавању 
јавног конкурса за попуњавање положаја начелника Општинске управе општине Рача бр. 021-
764/17-II-01 и Решењем о образовању Конкурсне комисије за избор начелника Општинске 
управе општине Рача  (''Сл. гласник општине Рача'' број 27/17), формирало Комисију са 
задатком да спроведе изборни поступак у складу са законом. 

Обавештење о расписаном јавном конкурсу објављено је на званичном интернет сајту 
општине Рача и у дневном листу ''Вечерње новости'' дана 25.11.2017. године, а рок за 
подношење пријава истекао је 11.12.2017. године.  

На конкурс за попуњавање положаја, пријавио се један кандидат, Горан Максовић, дип. 
правник из Доброводице, чија је пријава била благовремена и уредна, те је Конкурсна 
комисија, након спроведеног изборног поступка у складу са одредбама Законa о запосленима 
у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 
21/2016) и одредбама Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних 
места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, 
бр. 95/2016), доставила Општинском већу Листу кандидата за избор начелника са предлогом 
да Општинско веће општине Рача донесе Решење о постављењу Горана Максовића, 
дипломираног правника, за начелника Општинске управе општине Рача. 
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Након увида у документацију коју је Конкурсна комисија доставила Oпштинском већу, 
а имајући у виду да именовани испуњава законске услове за постављење на положај 
начелника, Општинско веће одлучило је као у диспозитиву овог решења. 

 
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења се може покренути управни спор подношењем 

тужбе Управном суду у року од 30 дана од дана пријема решења. 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 

Број:021-845/2017-II-01                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 14.12.2017. године                                                                              Ненад Савковић, с.р. 

 
 

На основу члана 173. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајнама и 
јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", 21/2016), члана 66. Статута општине Рача 
("Сл. гласник општине Рача", број 6/2008, 2/2010 и 12/2010) и члана 37. Пословника о раду 
Општинског већа општине Рача („Службени гласник општине Рача“, број 1/2009), Општинско 
веће општине Рача на седници одржаној дана 22.12.2016. године, донело је: 
 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Жалбене Комисије у општини Рача 
   

 
I   ОБРАЗУЈЕ СЕ Жалбена комисија у општини Рача у следећем саставу: 

1. Душица Миљојковић, дипл.правник - Председник комисије 
2. Марија Николић, дипл.правник- члан Комисије 
3. Снежана Маџић, дипл. економиста, - члан Комисије,  

II   Председник и чланови жалбене комисије именују се на 5 (пет) година и могу бити 
поново именовани. 

Члану жалбене комисије дужност члана жалбене комисије престаје кад протекне време 
на које је именован, ако поднесе писмену оставку, када испуни услове за старосну пензију или 
када буде разрешен. 

 
III Жалбена комисија је колегијални орган који, у складу са законом, одлучује у другом 

степену о: 
 

- жалбама службеника у Општинској управи општине Рача на решења којима се одлучује 
о њиховим правима и дужностима и 

- жалбама учесника интерног и јавног конкурса. 
 

IV Жалбена комисија примењује закон којим се уређује општи управни поступак. 
 

V Стручно-техничке и административне послове за жалбену комисију врши орган 
управе код кога се обезбеђују и средства за рад комисије. 

 
VI Решење ступа на снагу даном доношења. 
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VII Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Рача“ и званичној интернет 
страници општине Рача. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 173. Законa о запосленима 
у аутономим покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 
21/2016) којим је прописано да жалбену комисију образује Општинско веће и члану 37. 
Пословника о раду Општинског већа општине Рача („Службени гласник општине Рача“, број 
1/2009), којим је прописано да у оквиру својих овлашћења Општинско веће доноси одлуке, 
упутства, правилнике, решења, закључке, програме, пословник и даје аутентично мишљење о 
актима које доноси. 

Одредбама члана 178. Закона о запосленима у аутономим покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе прописано је да најмање два члана жалбене комисије морају да имају 
стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, са најмање пет година радног искуства у 
струци. Председник и чланови жалбене комисије, именују се на пет година и могу да буду 
поново именовани. Такође је прописано да чланови жалбених комисија имају право на накнаду 
за рад, чију висину одређује Веће. 

 
На основу напред наведеног одлучено је као у диспозитиву овог решења. 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
 
Број:   021-750/2016-II-01        ПРЕДСЕДНИК 
Дана:  22.12.2016. године               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 Немања Лугавац, заменик 
секретара Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205. 


