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Одлука о расподели подстицајних средстава а инвестиције у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, 
шифра инвестиције: 101.4.2 
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Одлука о расподели подстицајних средстава а инвестиције у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава, сектор: пчеларство, шифра инвестиције: 101.6.2 4 

Одлука о расподели подстицајних средстава а инвестиције у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, 
шифра инвестиције: 101.4.1, јесења садња 2018. године 
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шифре инвестиција: 101.4.19, 101.4.20, 101.4.21 и 101.4.22, 101.4.23. 101.4.24 и 101.4.28, број 
021-692/2018-II-01 од 07.12.2018. године 
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Допуна одлуке о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава, сектор: остали усеви (житарице, индустријско, ароматично и 
зачинско биље и др.) за шифре инвестиција: 101.5.1, 101.5.2, 101.5.3, 101.5.4, 101.5.5, 101.5.6 
и 101.5.10, број 021-693/2018-II-01 од 07.12.2018. године 

11 

Одлука о додели подстицајних средстава за регрес за репродуктивни материјал (вештачко 
осемењавање) говеда са ХБ бројем за 2018.годину 13 
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На основу члана 37. Пословника о раду општинског Већа општине Рача ( Сл.Гласник 
општине Рача бр. 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 020-127/2018-
I-01 („Службени гласник општине Рача“ број  20/2018), друге измене и допуне  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 25.12.2018. године под 
бројем 020-156/2018-I-01 („Службени гласник општине Рача“ број  30/2018) 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.), општинско Веће 
општине Рача , на седници одржаној дана: 26.12.2018. године, донело је: 
 

 О Д Л У К У  
о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних 

газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра 
инвестиције: 101.4.2.  

 
 

1. Одобравају се подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и 
цвеће, шифра инвестиције: 101.4.2 –назив инвестиције: набавка конструкција за пластенике 
и/или високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике. у укупном 
износу  1.015.279,60 динара без урачунатог пореза на додатну вредност, следећим 
подносиоцима захтева/корисницима средстава: 

 
1.1.Слободану Домановићу из Бошњана, општина Рача,са ЈМБГ: 0409944721415 и БПГ: 
736813000660 број захтева 021-422/2018-II-01 од 25.09.2018.г., у укупном износу 
185.733,33 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог 
пореза на додатну вредност, за набавку пластеника ''Profesional'' 8м х 14м са дуплом 
фолијом (спољашња дебљине 0.180 mm и унутрашња дебљине 0.06 mm) и фарбаном 
челичном конструкцијом, према рачуну-отпремници бр.05/197 од 19.09.2018.г., издатог од 
стране  Занатске радње за израду готових текстилних производа ''БМ тенде'', Рача, ул. 
Краља Александра Карађорђевића бр.44.. 
 
1.2. Љубиши Пауновићу из Саранова, општина Рача, са ЈМБГ: 0511957721413 и БПГ: 
736821001212 број захтева 021-448/2018-II-01 од 04.10.2018., 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 пластеника ''Profesional'' 
8м х 40 м са дуплом фолијом (спољашња дебљине 0.180 mm и унутрашња дебљине 0.06 
mm) и фарбаном челичном конструкцијом, према рачуну-отпремници бр.05/202 од 
01.10.2018.г., издатог од стране  Занатске радње за израду готових текстилних производа 
''БМ тенде'', Рача, ул. Краља Александра Карађорђевића бр.44.. 
 
1.3. Милораду Тодоровићу из Саранова, општина Рача,са ЈМБГ: 1111947721410 и БПГ: 
736821000615, број захтева 021-471/2018-II-01 од 10.10.2018.г., у укупном износу 
130.500,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог 
пореза на додатну вредност, за набавку пластеника ''Profesional'' 8м х 12,5 м са дуплом 
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фолијом (спољашња дебљине 0.180 mm и унутрашња дебљине 0.06 mm) и фарбаном 
челичном конструкцијом, према рачуну-отпремници бр.05/218 од 09.10.2018.г., издатог од 
стране  Занатске радње за израду готових текстилних производа ''БМ тенде'', Рача, ул. 
Краља Александра Карађорђевића бр.44.. 
 
1.4. Златку Живановићу из Вучића, општина Рача, са ЈМБГ: 2309977721413 и БПГ: 
736732000350 број захтева 021-495/2018-II-01 од 12.10.2018., у укупном износу 263.769,60 
динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на 
додатну вредност, за набавку спољашње фолије дебљине 0.180 mik у количини од 1551 m2, 
унутрашње фолије дебљине 0.06 mik у количини од 920 m2 и конструкцију од гвожђа, 
према рачуну-отпремници бр.05/219 од 11.10.2018.г., издатог од стране  Занатске радње за 
израду готових текстилних производа ''БМ тенде'', Рача, ул. Краља Александра 
Карађорђевића бр.44.. 
 
1.5. Радиши Ђорђевићу из Сипића, општина Рача, са ЈМБГ: 2005961721414 и БПГ: 
736848001051 број захтева 021-524/2018-II-01 од 15.10.2018., у укупном износу 85.276,67 
динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на 
додатну вредност,, за набавку вишегодишње вишеслојне фолије за пластенике:фолије Е 
1568 дебљине 150 mic у количини од 958 м2, према рачуну бр.901.255.016153  од 
15.09.2018.г., издатог од стране  Предузећа ''ULIS'' доо Смед.Паланка, ул.Јасеничака бр.31 
и фолије STAB KRITIS у количини од 86 кг према рачуну 711 од 25.08.2018.г, издатог од 
стране СТР ''Ратар'' Голубинци. 
 
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: 101.4.2.  

 
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 даном објављивања у Службеном Гласнику општине Рача. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА  

 
Број: 021-749/2018-II-01            ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 26. 12.2018.г.        Ненад Савковић, с.р. 
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На основу члана 37. Пословника о раду општинског Већа општине Рача ( Сл.Гласник 
општине Рача бр. 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 020-127/2018-
I-01 („Службени гласник општине Рача“ број  20/2018), друге измене и допуне  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 25.12.2018. године под 
бројем 020-156/2018-I-01 („Службени гласник општине Рача“ број  30/2018) 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.), општинско Веће 
општине Рача , на седници одржаној дана: 26.12.2018. године, донело је: 
 

О Д Л У К У  
о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних 

газдинстава, сектор: пчеларство, шифра инвестиције: 101.6.2.  
 

 
1. Одобравају се подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава, сектор: пчеларство: 101.6.2 –назив инвестиције: набавка 
опреме за пчеларство (кошнице, центрифуге, сатне основе произведене од пчелињег воска 
и топионици за восак)  од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додату 
вредност у укупном износу 689.214,00 динара без урачунатог пореза на додатну вредност, 
следећим подносиоцима захтева/корисницима средстава: 

 
 
1.1.Радисаву Мијаиловићу из Ђурђева, општина Рача,са ЈМБГ: 2010940721418 и БПГ: 
736775000174 број захтева 021-331/2018-II-01 од 31.07.2018.г., у укупном износу 92.624,00 
динара, што чини 80 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на 
додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: центрифуга касетна 6 ДБ рамова, касте 37 
cm све inox електро 12 и 220 V, дигитална аутоматика, комада 1,  по рачуну бр.441 од 
20.07.2018.г. издатог од стране '' Finans''  доо Рума, ул.Предрага Вулете 2-4.. 
 
1.2. Александру Радовановићу из Раче,, општина Рача, са ЈМБГ: 2608947721416 и БПГ: 
736813002256 број захтева 021-365/2018-II-01 од 15.08.2018., у укупном износу 85.680,00 
динара, што чини 80 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на 
додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: гасног топионика за восак са таложником, 
комада 1., по рачуну бр.66/2018 од 13.07.2018.г. издатог од стране занатско трговинске 
радње ''Ауто-сервис БАБОВИЋ'', Лазаревац, ул. В.Николаја Велимировића бр.28.. 
 
1.3. Ненаду Стевановићу из Раче, ул. Краља Петра Првог, бр.92, општина Рача,са 
ЈМБГ: 2410977721416 и БПГ: 736813002329 број захтева 021-3952018-II-01 од 
05.09.2018.г., у укупном износу 60.000,00 динара, што чини 60 % од укупних 
прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, набавку пчеларске 
опреме: кошница комплетна са AV подњачом DB 10, комада 20, по рачуну бр. 18-
MPR01100021 од 04.09.2018.г. издатог од стране Предузећа  ''RIOS'' доо, Рача. 
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1.4. Слободану Маринковићу из Вишевца, општина Рача, са ЈМБГ: 0605950721412 и 
БПГ: 736716001054 број захтева 021-420/2018-II-01 од 24.09.2018., у укупном износу 
33.840,00 динара, што чини 80 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог 
пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: врцаљка радијална 12 R 
DB1/2+T4R DB електрична, комада 1,  по рачуну 18-КА11-0920-1АL од 20.09.20187.г. 
издатог од стране Предузећа  ''RIOS'' доо, Рача. 
 
1.5. Рајици Глишић из Поповића, општина Рача, са ЈМБГ: 0811960721436 и БПГ: 
736805000185 број захтева 021-426/2018-II-01 од 26.09.2018., у укупном износу 60.000,00 
динара, што чини 60 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на 
додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: сатне основе у количини од 80,00 кг,  по 
рачуну 18-КА11-0924-1АL од 24.09.2018.г. издатог од стране Предузећа  ''RIOS'' доо, Рача. 
 
1.6. Ненаду Сретеновићу из Сипића, општина Рача, са ЈМБГ: 0409983720086 и БПГ: 
736848001000 број захтева 021-442/2018-II-01 од 01.10.2018., у укупном износу 33.600,00 
динара, што чини 80 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на 
додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: врцаљка тангенцијална 4 R DB 
електрична, комада 1,  по рачуну 18-MPR01100023 од 26.09.2018.г. издатог од стране 
Предузећа  ''RIOS'' доо, Рача. 
 
1.7.Момчилу Матејићу  из Поповића, општина Рача, са ЈМБГ: 1710938721417 и БПГ: 
736805000320 број захтева 021-455/2018-II-01 од 05.10.2018., у укупном износу 58.528,00 
динара, што чини 80 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на 
додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: врцаљка касетна  4 R DB електрична, 
комада 1,  по рачуну 18-КА11-1003-2АL од 03.10.2018.г..г. издатог од стране Предузећа  
''RIOS'' доо, Рача. 
 
1.8. Зорану Ранковићу из Ђурђева, општина Рача,са ЈМБГ: 0707960721418 и БПГ: 
736775000328 број захтева 021-460/2018-II-01 од 05.10.2018.г., у укупном износу 59.292,00 
динара, што чини 60 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на 
додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошница комплетна са AV подњачом DB 
12, комада 18, по рачуну бр. по рачуну 18-КА11-1003-1АL од 03.10.2018.г..г. издатог од 
стране Предузећа  ''RIOS'' доо, Рача. 
 
1.9.Драгану Т. Миловановићу из Раче, ул. Николе Тесле бр.25, општина Рача,са ЈМБГ: 
1919954721428 и БПГ: 736813002230 број захтева 021-469/2018-II-01 од 09.10.2018.г., у 
укупном износу 57.690,00 динара, што чини 60% од укупних прихватљивих трошкова без 
урачунатог пореза на додатну вредност,за набавку пчеларске опреме: кошница комплетна 
са AV подњачом DB 12, комада 5 и кошница комплетна са AV подњачом LR, по рачуну бр. 
по рачуну 18-КА11-1009-1АL од 09.10.2018.г..г. издатог од стране Предузећа  ''RIOS'' доо, 
Рача. 
 
1.10.Сузани Првуловић из Адровца, општина Рача,са ЈМБГ: 1508974726413 и БПГ: 
736678000351 број захтева 021-476/2018-II-01 од 11.10.2018.г., у укупном износу 60.000,00 
динара, што чини 60 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на 
додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошница комплетна са AV подњачом LR 
комада 10 и сатних основа у количини од 45,00 кг, по рачуну бр. по рачуну 18-
MPR01100024 од 10.10.2018.г.  издатог од стране Предузећа  ''RIOS'' доо, Рача. 
 
1.11. Русмиру Чоходару, ул.Светог Саве бр.16, Рача, са ЈМБГ: 0303946721428 и БПГ: 
736813001683, број захтева 021-485/2018-II-01 од 12.10.2018.г., у укупном износу 
57.960,00 динара, што чини 60 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог 
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пореза на додатну вредност, набавку пчеларске опреме: кошница комплетна са AV 
подњачом DB 10, комада 21 по рачуну бр. по рачуну 18-MPR01100025 од 11.10.2018.г.  
издатог од стране Предузећа  ''RIOS'' доо, Рача. 
 
1.12. Мирославу Цветковићу Ђурђево, општина Рача, са ЈМБГ: 0506964721425 и БПГ: 
736775000913 број захтева 021-490/2018-II-01 од 12.10.2018.г., у укупном износу 30.000,00 
динара, што чини 60 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на 
додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: сатне основе у количини од 40,00 кг,  по 
рачуну 18-КА11-1010-1АL од 10.10.2018.г. издатог од стране Предузећа  ''RIOS'' доо, Рача. 
 
2. Одбацује се захтев за подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава, сектор: пчелларство: 101.6.2. – назив инвестиције: 
набавка опреме за пчеларство (кошнице, центрифуге, сатне основе произведене од 
пчелињег воска и топионици за восак) следећем подносиоцу захтева: 

 
  2.1. Милијани Николић  из Трске са ЈМБГ: 0712940726417и БПГ: 736813002124 бр. 
захтева 021-297/2018-II-01 од  10.07.2018.г., за набавку пчеларске опреме: кошница без 
медишта DB 12, комада 10,  по рачуну 18-18-КА11-0611-1 од 11.06.2018.г. издатог од 
стране Предузећа  ''RIOS'' доо, Рача., као неоснован, јер не испуњава услове из Конкурса. 

 
3. 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. 
 

4. 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: пчеларство, шифра инвестиције: 
101.6.2.  

 
5. Уговором из тачке 3. ближе ће се одредити међусобна права и обавезе уговорних страна. 

 
6. 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. 
 
7. 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. 

 
8.  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. 
 
9.Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном Гласнику општине Рача. 

 
         

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА  
 
 
Број: 021-748/2018-II-01            ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 26. 12.2018.г.        Ненад Савковић, с.р. 
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На основу члана 37. Пословника о раду општинског Већа општине Рача ( Сл.Гласник 
општине Рача бр. 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 020-127/2018-
I-01 („Службени гласник општине Рача“ број  20/2018), друге измене и допуне  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 25.12.2018. године под 
бројем 020-156/2018-I-01 („Службени гласник општине Рача“ број  30/2018) 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.), општинско Веће 
општине Рача , на седници одржаној дана: 26.12.2018. године, донело је: 

 
 

 О Д Л У К У 
о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних 

газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра 
инвестиције: 101.4.1. јесења садња 2018 

 
 

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 јесен 2018. године, у укупном износу 482.908,10 динара без урачунатог 
пореза на додатну вредност, следећим подносиоцима захтева/корисницима средстава: 

 
1.1.Биљани Илић из Адровца, Деспота Стефана Високог бр.8, општина Рача,са ЈМБГ: 

1408957726413 и БПГ: 736678000661 број захтева 021-673/2018-II-01 од 29.11.2018.г., у 
укупном износу 147.272,73 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без 
урачунатог пореза на додатну вредност,за набавку сертификованог садног материјала 
воћа:вишње, по рачуну бр.330/2018 од 27.11.2018.г. издатог од стране Привредног друштва 
''Grof of Milutovac'' доо, Милутовац. 

 
1.2. Милшу Гајићу из Трске, општина Рача, са ЈМБГ: 0108941721414 и БПГ: 

736856000557 број захтева 021-672/2018-II-01 од 29.11.2018., у укупном износу 119.126,28 
динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на 
додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: вишње, по рачуну 
бр.329/18 од 27.11.2018.г., издатог од стране Привредног друштва ''Grof of Milutovac'' доо, 
Милутовац, умањен за износ вредности садница за 8 комада вишње које нису засађене на 
парцели где је заснован нови вишегодишњи производни засад.  

 
1.3. Јулијани Петровић из Мирашевца, општина Рача,са ЈМБГ: 0903959726418 и БПГ: 

736791000213, број захтева 021-678/2018-II-01 од 30.11.2018.г., у укупном износу 103.145,44 
динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на 
додатну вредност,за набавку сертификованог садног материјала воћа: вишње и трешње, по 
рачуну бр.336/2018 од 29.11.2018.г. издатог од стране Привредног друштва ''Grof of Milutovac'' 
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доо, Милутовац, умањен за износ вредности садница за 3 комада трешње које нису засађене 
на парцели где је заснован нови вишегодишњи производни засад вишње и трешње. 

 
1.4. Драгану Јовичићу из Бошњана, општина Рача, са ЈМБГ: 0908987761034 и БПГ: 

7736694000085 број захтева 021-679/2018-II-01 од 03.12.2018., у укупном износу 113.363,65 
динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на 
додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: шљиве и дуње по 
рачуну бр.323/2018 од 26.11.2018.г., издатог од стране Привредног друштва ''Grof of Milutovac'' 
доо, Милутовац умањен за износ вредности садница за 20 комада шљиве и 40 комада дуње  
које нису засађене на парцели где је заснован нови вишегодишњи производни засад.  

 
2. Одбацују се захтеви за 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 јесен 2018. Године, следећим подносиоцима захтева: 

 
  2.1. Велимиру Срећковићу из Ђурђева, општина Рача, са ЈМБГ: 1506948721419 и БПГ: 
736775001499 бр. захтева 021-675/2018-II-01 од  30.11.2018.г., за набавку сертификованог 
садног материјала воћа: шљиве по рачуну бр.335/2018 од 29.11.2018.г., издатог од стране 
Привредног друштва ''Grof of Milutovac'' доо, Милутовац као неоснован, јер не испуњава 
услове из Конкурса. 
 
2.2 Радославу Николићу из Трске општина Рача, са ЈМБГ: 1104963721416 и БПГ: 
736856000492 бр. захтева 021-677/2018-II-01 од  30.11.2018.г., за набавку сертификованог 
садног материјала воћа: вишње по рачуну бр.337/2018 од 29.11.2018.г., издатог од стране 
Привредног друштва ''Grof of Milutovac'' доо, Милутовац као неоснован, јер не испуњава 
услове из Конкурса. 

 
3. 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. 
 

4. 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. –јесења садња 2018.г.. 

 
5 Уговором из тачке 3. ближе ће се одредити међусобна права и обавезе уговорних страна. 

 
6. 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. 
 
7. 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. 

 
8.  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. 
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9.Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном Гласнику општине Рача. 
 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 
 
Број: 021-751/2018-II-01           ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 26. 12.2018.г.        Ненад Савковић, с.р. 
 
 

На основу члана 37. Пословника о раду општинског Већа општине Рача ( Сл.Гласник 
општине Рача бр. 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 020-127/2018-
I-01 („Службени гласник општине Рача“ број  20/2018), и у складу са  Другимм 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 25.12..2018. године под бројем 020-156/2018-I-01 („Службени гласник општине 
Рача“ број  30/2018), Правилника 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., Правилникa о 
прихватљивим инвестицијама, појединачним елементима и прихватљивим трошковима за 
подстицаје инвестицијама у физичку 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 
Посебног Конкурса за избор корсника буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој 
општине Рача за 2018.годину (''Сл.гласник општине Рача“ број  21/2018 од 26.10.2018.г.), 
Општинско Веће општине Рача  на седници одржаној дана: 26.12.2018. године,  утврдило  је: 
 
 

Д О П У Н У     О Д Л У К Е 
О расподели подстицајних средстава за инвестиције 

у физичку имовину пољопривредних газдинстава, 
Сектор: Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, 

за шифре инвестиција: 101.4.19, 101.4.20.,101.4.21., и 101.4.22, 101.4.23,  101.4.24 и 101.4.28. 
бр. 021-692/2018-II-01 од 07.12.2018.год. 

 
После тачке 1.24. додају се тачке: 
  

1.25 .Ана Сенић из Вишевца, општина Рача, са ЈМБГ: 2306994766014 и БПГ: 
73671600149 број захтева 021-590/2018-II-01 од 05.11.2018.г., у укупном износу 
600.000,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без 
урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације и опреме за 
машине за заштиту биља по предрачуну бр. 03-209 од 05.11.2018.г. издатог од 
стране РАЧАКООП доо, Рача 

1.26. Сања Николић  из Сипића, општина Рача, са ЈМБГ: 0409982728938 и 
БПГ: 736848001280 број захтева 021-587/2018-II-01 од 05.11.2018.г., у укупном 
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износу 600.000,00 динара, што чини максимални износ одобрених подстицајниј 
средстава  од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну 
вредност, за набавку механизације и опреме за машине за заштиту биља по 
предрачуну бр. 03-210 од 05.11.2018.г. издатог од стране РАЧАКООП доо, Рача 

1.27. Немања Павловић из Сипића, општина Рача, са ЈМБГ: 1601999720029 
и БПГ: 736848001256 број захтева 021-591/2018-II-01 од 05.11.2018.г., у укупном 
износу 600.000,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова 
без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације и опреме за 
машине за заштиту биља по предрачуну бр. 03-211 од 05.11.2018.г. издатог од 
стране РАЧАКООП доо, Рача. 

1.28. Марко Миливојевић из Сипића, општина Рача, са ЈМБГ: 
1504987720036 и БПГ: 736848001299 број захтева 021-652/2018-II-01 од 
16.11.2018.г., у укупном износу 600.000,00 динара, што чини 100 % од укупних 
прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку 
механизације и опреме за машине за ђубрење земљишта по предрачуну бр. 03-
224 од 16.11.2018.г. издатог од стране РАЧАКООП доо, Београд 

1.29. Небојша Николић из Сипића, општина Рача, са ЈМБГ: 0404983720041 
и БПГ: 736848001272 број захтева 021-609/2018-II-01 од 07.11.2018.г., у укупном 
износу 570.000,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова 
без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације и опреме за 
машине за заштиту биља по предрачуну бр. 03-215 од 07.11.2018.г. издатог од 
стране РАЧАКООП доо, Рача. 

 
2. Исплата средстава из члана 1 допуне 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 допуне  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, за шифре инвестиција: 101.4.19, 101.4.20.,101.4.21., и 101.4.22, 
101.4.23, 101.4.24 и 101.4.28.. 

 
4 Уговором из тачке 3. ближе ће се одредити међусобна права и обавезе уговорних страна. 

 
5. Ову допуну Одлуку објавити на званичној интернет страници општине Рача, огласним 

таблама Oпштинске управе Рача и Месних канцеларија, као и у Службеном гласнику СО-е 
Рача. 

.   
6.Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном Гласнику општине Рача. 

 
 
                 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА  
 
 
Број: 021-746/2018-II-01           ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 26.12.2018. године       Ненад Савковић, с.р. 
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На основу члана 37. Пословника о раду општинског Већа општине Рача ( Сл.Гласник 
општине Рача бр. 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 020-127/2018-
I-01 („Службени гласник општине Рача“ број  20/2018),и другим 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 
25.12.2018. године под бројем 020-156/2018-I-01 („Службени гласник општине Рача“ број  
30/2018), Правилника 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., Правилникa о прихватљивим 
инвестицијама, појединачним елементима и прихватљивим трошковима за подстицаје 
инвестицијама у физичку 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 Посебног 
Конкурса за избор корсника буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача 
за 2018.годину (''Сл.гласник општине Рача“ број  21/2018 од 26.10.2018.г.), Општинско Веће 
општине Рача  на седници одржаној дана: 26.12 2018. године, утврдило је: 
 
 

  Д О П У Н У   О  Д  Л  У  К  Е  
о расподели подстицајних средстава за инвестиције 

у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: Остали усеви (житарице, 
индустријско, ароматично и зачинско биље и др.) за шифре инвестиција: 101.5.1, 101.5.2, 

101.5.3, 101.5.4, 101.5.5, 101.5.6 и 101.5.10.. бр. 021-693/2018-II-01 од 07.12.2018.год. 
 
После тачке 1. додаје се тачка 2 и гласи: 

 
2. Одобравају се додатна  подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава, о расподели подстицајних средстава за инвестиције у 
физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: Сектор Остали усеви (житарице, 
индустријско, ароматично и зачинско биље и др.) за шифре инвестиција: 101.5.1, 101.5.2, 
101.5.3, 101.5.4, 101.5.5, 101.5.6 и 101.5.10.., у укупном износу 2.716.288,13 динара без 
урачунатог пореза на додатну вредност, следећим подносиоцима захтева/корисницима 
средстава: 
 

2.1.Ненад Божић из Раче општина Рача, са ЈМБГ: 1503976721417  и БПГ: 736813001713 
број захтева 021-627/2018-II-01 од 13.11.2018.г., у укупном износу 185.887,00 динара, 
што са износом добијеним основном одлуком чини максимални износ подстицајних 
средстава до нивоа одобрених апропријација Одлуком о буџету општине Рача за 
2018.годину без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку механизације, 
машине за допунску обраду земљишта по  предрачуну бр.  (97) 91-00164 од 08.11.2018 
.г. издатог од стране АГРОЖИКЕН доо, Београд 

2.2.Петронијевић Витомир из Д. Јарушица општина Рача, са ЈМБГ: 2908958721411  и 
БПГ: 73670000055 број захтева 021-631/2018-II-01 од 13.11.2018.г., у укупном износу 
400.000,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог 
пореза на додатну вредност, за набавку механизације, машине за допунску обраду 
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земљишта, по предрачуну бр.  (97) 85-00166 од 08.11.2018 .г. издатог од стране 
АГРОЖИКЕН доо, Београд 

2.3.Милановић Ивана из Сипића општина Рача,са ЈМБГ: 2907999725034  и БПГ: 
736848001264 број захтева 021-598/2018-II-01 од 06.11.2018.г., у укупном износу 
400.000,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог 
пореза на додатну вредност, за набавку механизације, машине за допунску обраду 
земљишта по  предрачуну бр.  03-212/18 од 06.11.2018 .г. издатог од стране РАЧАКООП 
, Рача 

2.4.Јовановић Јелена из Вучића општина Рача,са ЈМБГ: 3009987766024 и БПГ: 
736732000288 број захтева 021-586/2018-II-01 од 05.11.2018.г., у укупном износу 
400.000,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог 
пореза на додатну вредност, за набавку механизације, машине за допунску обраду 
земљишта по  предрачуну бр.  03-208/18 од 05.11.2018 .г. издатог од стране РАЧАКООП 
, Рача 

2.5.Ивановић Марија из Раче општина Рача,са ЈМБГ: 1005979715043 и БПГ: 
736813002442 број захтева 021-647/2018-II-01 од 16.11.2018.г., у укупном износу 
358.000,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог 
пореза на додатну вредност, за набавку механизације, машине за допунску обраду 
земљишта по  предрачуну бр.  03-223/18 од 16.11.2018 .г. издатог од стране РАЧАКООП 
, Рача 

2.6.Ковачевић Александар из Сипића општина Рача,са ЈМБГ: 2206994720079 и БПГ: 
736848000209 број захтева 021-600/2018-II-01 од 06.11.2018.г., у укупном износу 
219.000,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог 
пореза на додатну вредност, за набавку механизације, машине за допунску обраду 
земљишта и заштиту биља по  предрачуну бр.  03-213/18 од 06.11.2018 .г. издатог од 
стране РАЧАКООП , Рача 

2.7.Ђоковић Милица из Раче општина Рача, са ЈМБГ: 0503995725012  и БПГ: 
736813002434 број захтева 021-646/2018-II-01 од 16.11.2018.г., у укупном износу 
599.367,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог 
пореза на додатну вредност, за набавку механизације, машине за основну обраду 
земљишта по  предрачуну бр (97) 03-00161  од 08.11.2018 .г. издатог од стране 
АГРОЖИКЕН доо, Београд 

2.8.Перић Никола  из Доње Раче општина Рача, са ЈМБГ: 2206989720079  и БПГ: 
736759001617 број захтева 021-593/2018-II-01 од 05.11.2018.г., у укупном износу 
339.921.13 динара, што чини максимални износ подстицајних средства од укупних 
прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку 
механизације, машине за допунску обраду земљишта и заштиту биља по предрачуну бр. 
60400800629 од 05.11.2018 .г. издатог од стране ЈУГОМЕТАЛ доо, Свилајннац. 

 
3. Исплата средстава из члана 1. ове допуне Одлуке  ће се вршити по приливу средстава, 

из буџета општине Рача на наменски рачун Корисника средстава уписан у Регистар 
пољопривредних газдинстава. 
 

4. Овлашћује се Председник Општине Рача да по коначности ове  допуне Одлуке са 
наведеним лицима из става 1. закључи Уговоре о додели подстицајних средстава за 
инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, Сектор Остали усеви 
(житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др.) за шифре инвестиција: 101.5.1, 
101.5.2, 101.5.3, 101.5.4, 101.5.5, 101.5.6 и 101.5.10.. 

 
5 Уговором из тачке 3. ближе ће се одредити међусобна права и обавезе уговорних страна. 
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6. Ову Допуну Одлуке објавити на званичној интернет страници општине Рача, огласним 
таблама општинске управе Рача и Месних канцеларија, као и у Службеном гласнику СО-е 
Рача. 

 
7.Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном Гласнику општине Рача. 

 
 
                                                         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
Број: 021-750/2018-II-01           ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 26.12.2018.године       Ненад Савковић, с.р. 
 
 
 

На основу члана 37. Пословника о раду општинског Већа општине Рача ( Сл.Гласник 
општине Рача бр. 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 020-127/2018-
I-01 („Службени гласник општине Рача“ број  20/2018), друге измене и допуне  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 25.12.2018. године под 
бројем 020-156/2018-I-01 („Службени гласник општине Рача“ број  30/2018) 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.), општинско Веће 
општине Рача , на седници одржаној дана: 26.12.2018. године, донело је: 
 
  

О Д Л У К У  
о додели подстицајних средстава за регрес за репродуктивни материјал  

(вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем за 2018.годину  
 

 
1. УСВАЈА СЕ педесетседам (57) Захтева за регрес за репродуктивни материјал 

 (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем: 
 

Р.бр 

Пр. број 

Датум 
пријема Име и презиме Место 

Број грла 
021-

_/18-II-
01 захтевано одбијено одобрено 

1 427 27.09.2018. Игор Петронијевић Доње Јарушице 6 0 6 

2 440 28.09.2018. 
Миланче 
Живојиновић Доње Јарушице 5 0 5 

3 443 01.10.2018. 
Момчило 
Благојевић Сепци 3 0 3 

4 446 03.10.2018. Новица Милановић Сепци 12 0 12 
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5 451 04.10.2018. 
Горан 
Бранисављевић Сараново 6 0 6 

6 452 05.10.2018. Радослав Вуковић Сипић 2 0 2 
7 453 05.10.2018. Гордана Срећковић Доња Рача 2 0 2 

8 456 05.10.2018. 
Предраг 
Милановић Сепци 4 0 4 

9 459 05.10.2018. 
Витомир 
Петронијевић Доње Јарушице 9 0 9 

10 463 08.10.2018. Здравко Благојевић Сепци 4 0 4 
11 464 08.10.2018. Горан Шћекић Сараново 4 0 4 
12 465 08.10.2018. Драган Николић Ђурђево 3 0 3 
13 466 08.10.2018. Бранка Урошевић Вишевац 3 0 3 
14 468 09.10.2018. Горан Савковић Ђурђево 14 0 14 
15 472 10.10.2018. Драган Прокић Сепци 3 0 3 
16 473 10.10.2018. Мирко Дугић Сараново 2 0 2 
17 474 10.10.2018. Милош Павловић Сепци 11 0 11 
18 475 11.10.2018. Зоран Карић Сепци 3 0 3 
19 478 11.10.2018 Марко Тодоровић Сараново 5 0 5 
20 479 11.10.2018. Зоран Марковић Сепци 10 0 10 
21 480 12.10.2018. Милан Јовановић Вишевац 2 0 2 
22 481 12.10.2018. Властимир Јањић Сараново 3 0 3 
23 482 12.10.2018. Радоје Гавриловић Велико Крчмаре 8 0 8 
24 483 12.10.2018. Милан Ивановић Сепци 3 0 3 

25 484 12.10.2018. 
Славиша 
Миленовић Сараново 6 0 6 

26 486 12.10.2018. Предраг Јовановић Вишевац 4 0 4 
27 488 12.10.2018. Винка Ђурђевић Сепци 7 0 7 
28 491 12.10.2018. Јован Огњановић Трска 1 0 1 

29 493 12.10.2018 
Милованка 
Јовановић Велико Крчмаре 4 0 4 

30 494 12.10.2018. 
Севдалина 
Трифуновић Доња Рача 4 0 4 

31 496 12.10.2018. Момир Аћимовић Велико Крчмаре 8 0 8 

32 499 12.10.2018. 
Мирослав 
Петровић Мирашевац 7 0 7 

33 500 12.10.2018. 
Владан 
Милошевић Доња Рача 4 0 4 

34 502 12.10.2018. Ненад Ивошевић Сараново 5 0 5 

35 503 12.10.2018. 
Радомир 
Стевановић Сараново 9 0 9 

36 504 12.10.2018. Зоран Живуловић Вучић 5 0 5 

37 505 12.10.2018. 
Момчило 
Миленковић Сепци 6 0 6 

38 506 12.10.2018. Љубиша Милић Сепци 6 0 6 

39 507 12.10.2018. 
Зоран 
Бранисављевић Сараново 2 0 2 

40 508 15.10.2018. Снежана Николић Сепци 3 0 3 
41 509 15.10.2018. Весна Радовановић Ђурђево 10 0 10 
42 511 15.10.2018. Светлана Павловић Борци 5 0 5 
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43 512 15.10.2108. Горан Милановић Сепци 15 0 15 
44 513 15.10.2018. Слободан Тимић Доња Рача 6 0 6 
45 514 15.10.2018. Милан Павловић Велико Крчмаре 15 0 15 

46 515 15.10.2018. 
Драган 
Живадиновић Сепци 5 0 5 

47 516 15.10.2018. 
Драган 
Радовановић Сипић 9 0 9 

48 518 15.10.2018. 
Драган 
Милисављевић Велико Крчмаре 8 0 8 

49 520 15.10.2018. Иван Мијатовић Вучић 4 0 4 

50 521 15.10.2018. 
Дејан 
Димитријевић Сепци 3 0 3 

51 522 15.10.2018. Драган Крстић Велико Крчмаре 6 0 6 
52 525 15.10.2018. Јован Станковић Борци 4 0 4 
53 526 15.10.2018. Ненад Арнаутовић Сараново 3 0 3 

54 523 15.10.2018. 
Милан 
Петронијевић Вишевац 4 0 4 

55 527 15.10.2018. Милорад Радојевић Сепци 4 0 4 

56 528 15.10.2018. 
Слободан 
Стојиловић Рача 5 0 5 

57 534 15.10.2018. Саша Савковић Сараново 9 0 9 
 
2. ДЕЛИМИЧНО СЕ УСВАЈА осам (8) Захтева за регрес за репродуктивни материјал  
(вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем: 
 

Р.бр 

Пр. 
број 

Датум 
пријема Име и презиме Место 

Број грла 
021-
_/18-
II-01 захтевано одбијено одобрено 

1 477 11.10.2018. 
Зорица 
Голубовић Сипић 14 1 13 

2 487 12.10.2018. 
Далибор 
Лазаревић Сепци 5 1 4 

3 489 12.10.2018. Мирољуб Милић Сепци 4 1 3 

4 492 12.10.2018. 
Живослав 
Ивошевић Сараново 10 1 9 

5 497 12.10.2018. Дејан Живуловић Вучић 5 1 4 

6 498 12.10.2018. 
Будимир 
Димитријевић Поповић 3 1 2 

7 510 15.10.2018. Радмила Милић Сепци 4 1 3 

8 517 15.10.2018. 
Миланче 
Миливојевић Ђурђево 4 1 3 

 
3. Захтеви за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ 
бројем за 2018. годину – врста мере директних плаћања, назив мере: регреси, шифра мере 
100.1, шифра регреса 100.1.1, поднети су за укупно 372 грла, од чега су усвојени за укупно 
364 грла, а одбијени за 8 грла. 
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4. Одобрена подстицајна средства за за регрес за репродуктивни материјал (вештачко 
осемењавање) говеда са ХБ бројем за 2018. годину – врста мере директних плаћања, 
назив мере: регреси, шифра мере 100.1, шифра регреса 100.1.1, укупном износу: 
728.000,00 динара (седамстотинадвадесетосамхиљададинара) испалитити са 
одговарајуће позиције буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине 
Рача. 
 
5. Овлашћује се Председник општине Рача да по овој Одлуци донесе појединачна 
Решења о исплати регреса за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда 
са ХБ бројем за 2018. годину, – врста мере директних плаћања, назив мере: регреси, 
шифра мере 100.1, шифра регреса 100.1.1. 
 
6. 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. 
 
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 даном објављивања у Службеном Гланику општине Рача. 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА  
 

 
Број: 021-752/2018-II-01           ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 26. 12.2018.г.        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. 


