Рача, 16.03.2021. године – број 8

Цена 100,00 динара

САДРЖАЈ
Одлуке
Одлука о одређивању бирачких места на територији општине Рача
Одлука о утврђивању цене п м2 конструкције по свим путевима и улицама на територији
општине Рача
Програми

2
9
13

Број 8, страна 2

Службени гласник општине Рача

16.03.2021. године

На основу члана 15. става 1. тачке 2) Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“,
број 129/07, 34/10-одлука УС, 54/11, 12/2020 и 16/2020 - аутентично тумачење, 68/2020),
Oпштинска изборна комисија општине Рача, на седници одржаној дана 15.03.2021. године,
донела је:
ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА
Члан 1.
Одређују се следећа бирачка места на територији општине Рача:
Редниброј
Назив
Адреса бирачког места
Подручје које обухвата бирачко
бирачког
место
места
1.
ОШ
Борци, улица
МЗ Борци односно улице:
„Карађорђе“
БОРАЧКА број 38
ГЛАВНА,
УЛИЦА БАЈКИЋА,
УЛИЦА ЛЕКИЋА,
УЛИЦА МАРКОВИЋА ПРВА,
УЛИЦА ДУГИЋА,
УЛИЦА МИЛАНОВИЋА,
КОЛАРНИЧКА,
ЛЕТОВИШТАНСКА,
БОРАЧКА,
УЛИЦА ЧАПЕРИЋА,
УЛИЦА СТАРЕ ОПШТИНЕ,
УЛИЦА СЕОСКА ПРВА,
УЛИЦА СЕОСКА ДРУГА,
УЛИЦА МАРКОВИЋАДРУГА,
УЛИЦА ЂУКИЋА,
ДРЕНОВАЧКА,
БРЂАНСКА,
2.
Канцеларија Бошњане, улица ДЕСПОТА МЗ Бошњане односно улице:
Месне
СТЕФАНА ВИСОКОГ број ГЛАВНА,
заједнице
172
ПАЛАНАЧКА,
КОСНИ ПУТ,
ПОЖАРСКА,
УЧИТЕЉА ЈОВЕ,
ЈАЈЕВАЧКА,
СТАРОШКОЛСКА,
ИЗВОРИШТЕ,
КРУШАРСКА,
КУПУСИНАЧКА,
МИЋКОВСКА, ДЕСПОТА
СТЕФАНА ВИСОКОГ,
KAРАУЛСКА.
3.
ОШ
ВеликоКрчмаре,
МЗ Велико Крчмаре односно
„Карађорђе“ улицаВојводеПавлаЦукића улице:
број 30
ВОЈВОДЕ ПАВЛА ЦУКИЋА
ШУМАДИЈСКА,
КАРАЂОРЂЕВА,
ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА,
СВЕТОГ ЂОРЂА,

Број 8, страна 3

Службени гласник општине Рача

4.

OШ
„Карађорђе“

Вишевац, улица
ВОЖДА КАРАЂОРЂА
број 88а

5.

Дом Културе

Вучић, улица
СВЕТОГ МАРКА број 3

16.03.2021. године

СОЛУНСКИХ РАТНИКА,
КРАЉА ПЕТРА I,
ХАЈДУК ВЕЉКОВА,
ЈАРУШИЧКА,
ШУМАРИЧКА,
КРАГУЈЕВАЧКА,
КАПОВАЧКА,
БОРАЧКА,
КОВАЧКА,
УЛИЦА МИРИС ЛИПА,
УЛИЦА ВЕЛИЧКОВИЋА,
КАМЕНАРСКА,
ЂУРЂЕВДАНСКА,
МР ДЕЈАНА ОБРАДОВИЋА,
УЛИЦА СРЕЋКОВИЋА ПРВА,
ГЛАВНА,
УЛИЦА СРЕЋКОВИЋА ДРУГА,
УЛИЦА СРЕЋКОВИЋА ТРЕЋА.
МЗ Вишевац, односно улице:
КНЕГИЊЕ ЗОРКЕ,
ЂУРЂИЦА ЛУКИЋА,
КРАЉА ПЕТРА I,
КРАЉА ПЕТРА II,
ГРАДИШТАНСКА,
СОЛУНСКИХ РАТНИКА,
КАРАЂОРЂЕВИХ УСТАНИКА,
ВОЖДА КАРАЂОРЂА,
КРАЉА АЛЕКСАНДРА I
КАРАЂОРЂЕВИЋА,
КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ,
ХАЈДУК ВЕЉКОВА,
БЕГ ЈОВИНА,
ПАТРИЈАРХА ПАВЛА,
ВЛАДИКЕ САВЕ
МЗ Вучић, односно улице:
КРАГУЈЕВЧКА,
ЈОВЕ ЈОВАНОВИЋА ЗМАЈА,
НИКОЛЕ ТЕСЛЕ,
МИЛОША ОБИЛИЋА,
ДЕСПОТА СТЕФАНА,
ОМЛАДИНСКА,
ФИЛИПА ВИШЊИЋА,
ПОЉАНСКА,
СВЕТОГ МАРКА,
РАЧАНСКА,
ЂУРЕ ЈАКШИЋА,
ЗАНАТЛИЈСКА,
КНЕГИЊЕ МИЛИЦЕ,
УЛИЦА БУТУКОВИЋА,
ТРСКАРСКА,
ТОПЛИЦЕ МИЛАНА,
ЈАСЕНИЧКА.
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6.

ОШ
„Карађорђе“

ДоњаРача, улица СТАРО
СЕЛО број 34

7.

ОШ
„Карађорђе“

ДоњаРачаулица СТАРО
СЕЛО број 34

8.

ОШ
„Карађорђе“

ДоњеЈарушице, улица
ГЛАВНА број 23

9.

ОШ
„Карађорђе“

Ђурђево, улица
БАРАНСКА број 1

16.03.2021. године

МЗ Доња Рача, односно улице:
СТАРО СЕЛО,
СВЕТЕ ТРОЈИЦЕ,
СВЕТОГ НИКОЛЕ,
НАДЕЖДЕ ПЕТРОВИЋ,
ВИДОВДАНСКА,
СРЕТЕЊСКА,
УЛИЦА СТАРЕ ОПШТИНЕ,
ЦЕРСКА,
СВЕТОГ САВЕ,
БУБАЊСКА,
ЂУРЂЕВДАНСКА.
МЗ Доња Рача, односно улице:
ВУКА КАРАЏИЋА,
ТРНАВИЦА,
КРУШАРСКА,
ЦРВЕНИ БРЕГ,
БАГРЕМАРСКА,
ГАЈСКА,
ЂУРЕ ЈАКШИЋА,
ОБИЛИЋЕВА,
МЕДНА,
ПОЉАНСКА,
ДОЛОВСКА.
МЗ Доње Јарушице односно
улице:
ГЛАВНА,
УЛИЦА ЦВЕТИЋА,
УЛИЦА ЈЕВТИЋА,
УЛИЦА КОСТИЋА,
УЛИЦА ТРИШИЋА,
УЛИЦА БЛАЖИЋА,
УЛИЦА ПЕТРОНИЈЕВИЋА,
ЋЕЛИЋКА,
УЛИЦА ПАНТИЋА.
МЗ Ђурђево, односно улице:
КУСАЈСКА,
БАРАНСКА,
ВОЈВОДЕ,
СТЕПЕ,
ВОЈВОДЕ,
МИШИЋА,
УЛИЦА,
МИТРОВИЋА,
ЋУРТОВСКА,
ВИДОВДАНСКА,
СВЕТОГ НИКОЛЕ,
ГРАДИШТАНСКА,
КРАЉА ПЕТРА I,
МАНЂУПСКА,
МИЛОША,
ОБИЛИЋА,
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10.

ОШ
„Карађорђе“

МалоКрчмаре, улица
МАЛОКРЧМАРСКА број 1

11.

Месна
канцеларија

Мирашевац, улица
КАРАЂОРЂЕВА број 73

16.03.2021. године

ШУМАДИЈСКА,
БРЂАНСКА,
НЕЗНАНОГ ЈУНАКА,
ЛЕСИНА БАРА,
СПАСОВДАНСКА,
КАРАЂОРЂЕВА,
ХАЈДУК ВЕЉКОВА,
ЛАЂЕВАЧКА,
НИКОЛЕ ТЕСЛЕ,
УЛИЦА НИКОЛИЋА,
ДРАЖЕ
МИХАИЛОВИЋА,
ЛУКАЊСКА,
СВЕТОГ АРАНЂЕЛА,
УЛИЦА РИСТИЋА,
ТУНЕЛСКА
МЗ Мало Крчмаре односно улице:
ГЛАВНА,
ЛИПАРСКА,
ДОБРОСАВЉЕВА,
ШУМАРИЧКА,
УЛИЦА МАКСИМОВИЋА,
ГАЈАНСКА,
ЛИПОВАЧКА,
ГОСПОЈИНСКА,
ДЕБЉАЧКА,
ДРАГOJA,
РАДОСАВЉЕВИЋА,
УЛИЦА РАДОЊИЋА,
МАЛОКРЧМАРСКА,
СТЕПЕ СТЕПАНОВИЋА,
БРЂАНСКА,
КРАЉА АЛЕКСАНДРА,
УЛИЦА ПЕТРОВИЋА, УЛИЦА
СРЕЋКОВИЋА ДРУГА,
И насељено место Војиновац,
односно улице:
ГЛАВНА,
ЛИМАРСКА,
ВИКЕНДАШКА,
КАМЕНОРЕЗАЧКА,
МИЛАДИНА ЛАЗАРЕВИЋА,
МИЛЕНТИЈА ГЛИШИЋА,
ЛИПАРСКА.
МЗ Мирашевац, односно улице:
КАРАЂОРЂЕВА,
СВЕТОГ НИКОЛЕ,
СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА,
ЦАРА ДУШАНА,
ЂУРЂЕВДАНСКА,
СВЕТОГ САВЕ,
МАРКА КРАЉЕВИЋА,
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12.

Дом културе

Поповић, улица
РАДОМИРА ПУТНИКА
број 68

13.

ОШ
„Карађорђе“,
Рача

Рача, улицаКарађорђева
број 102

14.

Клуб
удружења
пензионера

Рача, Карађорђева број 34

16.03.2021. године

МИХАЈЛА ПУПИНА,
НИКОЛЕ ТЕСЛЕ,
РАДЕТА
СТАНКОВИЋАЦОКАНА,
МИЛОША ОБИЛИЋА,
ПАЛИЛУЛСКА,
СВЕТОГОРСКА,
ЦАРА ЛАЗАРА,
ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ,
ВОЈВОДЕ ПУТНИКА,
ИВЕ АНДРИЋА,
ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ,
КРАГУЈЕВАЧКА,
КРАЉА АЛЕКСАНДРА,
КАРАЂОРЂЕВИЋА,
КРАГУЈЕВАЧКА.
МЗ Поповић, односно улице:
РАДОМИРА ПУТНИКА,
ВОЖДА КАРАЂОРЂА,
ЖИВОЈИНА МИШИЋА,
КАРАЂОРЂЕВА,
БОГОСАВА МАРКОВИЋА,
КНЕЗ МИХАИЛОВА,
ЂЕНЕРАЛА ДРАЖЕ
МИХАИЛОВИЋА,
ЦАРА ДУШАНА,
СОЛУНСКИХ РАТНИКА,
НАСЕЉЕНО МЕСТО
АДРОВАЦ;УЛИЦЕ: ДЕСПОТА
СТЕФАНА ВИСОКОГ,
АКАДЕМИКА АНТОНИЈА
ИСАКОВИЋА, АКАДЕМИКА
ВОЈЕ ЂУРИЋА, ВОЈВОДЕ
МИЛОША САРАНОВЦА,
ДРАГОЉУБА ФИЛИПОВИЋА
ФИЋЕ, ЈАНКА РАЧАНИНА,
ЈОВАНА ЈОВАНОВИЋА –
КАЈАФЕ, МИЛОРАДА
ПЕТРОВИЋА СЕЉАНЧИЦЕ,
ОПЛЕНАЧКА, ПЕРИЦЕ
ИВАНОВИЋА, КРАЉА ПЕТРА
ПРВОГ 62-94 И ОД 67-73,
КАРАЂОРЂЕВА 113-147
Улице: Кајмакчаланска, Милоша
Обреновића, Церска, Цара
Душана, Царце Милице, Косовска,
Цара Лазара, Војводе Павла
Цукића, ШУМАДИЈСКА,
БАЛКАНСКА И МАЛИ
МИРАШЕВАЦ.

Број 8, страна 7

Службени гласник општине Рача

15.

Дом културе
(Велика
сала)

16.

Дом културе
(фоаје)

17.

СШ „Ђура
Јакшић“

18.

Дом културе

Рача, Карађођеваброј 50

16.03.2021. године

Улице: СОЛУНСКИХ РАТНИКА,
КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ, СВЕТОГ
САВЕ БР. 1 И 2; МИЛОША
САВКОВИЋА, ЂУРЕ ЈАКШИЋА,
КРАЉА АЛЕКСАНДРА
КАРАЂОРЂЕВИЋА,
ТРГОВАЧКА, ХАЈДУК
ВЕЉКОВА, ЂОКЕ МИТРОВИЋА,
РУДНИЧКА, ЈАСЕНИЧКА,
ДЕСПОТА ЂУРЂА, МИХАЈЛА
ОБРЕНОВИЋА, КРАЉА ПЕТРА
ПРВОГ 1-65 И ОД 2-60.
Рача, Карађођева број50
ВИНОГРАДСКА,
ЦАРИГРАДСКА, РАДОЈА
ДОМАНОВИЋА, СТАНАЈА
ГЛАВАША, НЕМАЊИНА,
НИКОЛЕ ПАШИЋА, АВАЛСКА,
АКАДЕМИКА ПАНТЕ
СРЕЋКОВИЋА,
ВИДОВДАНСКА, ЊЕГОШЕВА,
КАРАЂОРЂЕВА 1-81А И ОД 256.
Рача, Карађорђеваброј 94
ВУКА КАРАЏИЋА, ЈОВАНА
ВИШЕВЦА, ЛЕПЕНИЧКА,
НИКОЛЕ ТЕСЛЕ, ПРОТЕ
МАТЕЈЕ, СВЕТОГ САВЕ ОД 4
ДО КРАЈА УЛИЦЕ И ОД БРОЈА 3
ДО КРАЈА УЛИЦЕ,
КАРАЂОРЂЕВА 58-104 И ОД 83111.
Сараново,
МЗ Сараново, односно улице:
улицаПерицеИвановићаброј ГАЈСКА,
19
ЛЕСИНА БАРА,
МАКАДАМСКА,
ЗВЕЗДАНСКА,
ЉУБИЦЕ ИВОШЕВИЋ,
ДИМИТРОВ,
УЛИЦА ДУГИЋА ПРВА,
УЛИЦА ДУГИЋА ДРУГА,
ДУБОЧАРСКА,
УЛИЦА ШЋЕКИЋА,
ДРАГАНА СТЕПКОВИЋА,
УЛИЦА ПОКОЗИЧКА ДРУГА,
УЛИЦА ПОКОЗИЧКА ТРЕЋА,
УЛИЦА ПОКОЗИЧКА ЧЕТВРТА,
ГОРАНА АНДРИЋА,
МАЈОРА АЛЕКСАНДРА,
МИЛОШЕВИЋА,
ПОЉАНСКА,
ГОРЊОКРАЈСКА,
КАРАЂОРЂЕВА,
ЦАРА ДУШАНА,
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19.

ОШ
„Карађорђе“

Сепци Улица
ТРНОВЕ ПЕТКЕ број 48

20.

ОШ
„Карађорђе“

Сепци, улица
ПОЉАНСКА број 130

21.

ОШ
„Карађорђе“

Сипић
Радослава Ђорђевића 4

16.03.2021. године

ЈЕЛЕНСКА,
КРАЉА ПЕТРА I,
УЛИЦА КУЗМИЋА,
СЛАТИНСКА,
УЛИЦА МИЛЕНОВИЋА,
НЕМАЊИНА,
МИШЕВАЧКА,
ВОЈВОДЕ МИЛОША,
САРАНОВЦА,
КОЗАРЕВАЧКА,
УЛИЦА ПОКОЗИЧКА ПРВА,
ПЕРИЦЕ ИВАНОВИЋА,
ПРОТЕ АЛЕКСЕ, ИСАКОВИЋА,
КИПА,
БРАНИЧКА,
БОДЉИЧКА,
Брдо, које обухвата простор до
границе КО Сараново, Ђурђево,
Вишевац, Мраморац, део Башина
и узводно реке Јасенице односно
улице:
КРУШИЧАНСКА,
БУКОВАЧКА,
ОСТРИКОВАЧКА,
ДУМУЗМАЛСКА,
ВИНОГРАДСКА,
БРЂАНСКА,
ЛАЂЕВАЧКА,
КОТЛАРЕВАЧКА,
ГАЈСКА,
ВОЋАРСКА,
ТРНОВЕ ПЕТКЕ 1-105 и 2-124.
Поље, које обухвата простор до
граница КО Сараново, Клока,
Башин и узводно реком Јасеницом
до Саранова односно улице:
ЦАРА ЛАЗАРА,
СВЕТЕ ПЕТКЕ,
ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ,
ТРЕШЊЕВАЧКА,
ПОЉАНСКА,
ЂУРЂЕВАЧКА,
КРАЉА ПЕТРА,
ПЕТРОВАЧКА,
ТРНОВЕ ПЕТКЕ 126-134 И ОД
107 ДО КРАЈА УЛИЦЕ.
МЗ Сипић односно улице:
МЕДНАРСКА,
KAРАЂОРЂЕВА,
ЦАРА ЛАЗАРА,
ПЕНЗИОНЕРСКА,
ЛИПОВАЧКА,
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Дом културе

Трска
Карађорђева 151

16.03.2021. године

СВЕТОГ ЂОРЂА,
ШУМАДИЈСКА,
КРАЉА ПЕТРА I,
МИЛУТИНА ПЕТРОВИЋА,
КНЕЗА МИЛОША,
РАДОСЛАВА ЂОРЂЕВИЋА,
ЦАРИЦЕ МИЛИЦЕ,
НИКОЛЕ НАСТАСОВИЋА,
ПАТРИЈАРХА ПАВЛА.
МЗ Трска односно улице:
КАРАЂОРЂЕВА,
ПАТРИЈАРХА ПАВЛА,
МЕДНАРСКА,
УЈЕДИЕЊЕНИХ НАЦИЈА,
КНЕЗ МИХАЈЛОВА,
ИВЕ АНДРИЋА,
ВИДОВДАНСКА,
НИКОЛЕ ТЕСЛЕ,
ЦАРА ЛАЗАРА,
ЈЕЗЕРСКА,
СВЕТОГ ЂОРЂА,
ЈУГ БОГДАНА,
РАЧАНСКА.

Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Одлуку објављивити у „Службеном гласнику општине Рача“.
Члан 3.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о одређивању бирачких места
на територији општине Рача (Службени гласник општине Рача, број 31/2019).
ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА
Број: 013-158 /2021-I-04
Дана: 15.03.2021. године

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА
Сања Милошевић Вукојевић, с.р.

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014др.закон), члана 71. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 3/19) и чланова
2. и 34. Пословника о раду Општинског већа ("Сл. гласник општине Рача", број 22/20
Општинско Веће општине Рача, на седници одржаној дана 22.02.2021. године, донело је:
ОДЛУКУ
Члан 1.
Утврђују се цене по m конструкције по свим категоријама путева и улица наведених у
Извештају о категоризацији путева и улица који ће служити за процену књиговодствене
вредности и то :
2
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А. УЛИЦЕ
1.Улице првог степена опремљености (савремени коловоз, тротоари, ивичњаци, кишна
канализација, вертикална и хоризонтална саобраћајна сигнализација).
Изградња улице са наведеним садржајима по m2 износи око 6.500,00 динара, с`тим што дату
вредност треба умањити за око 10% због дотрајалости одређених садржаја и добија се износ
од 5.850,00 динара/m2 ;
2. Улице другог степена опремљености (савремени коловоз, местимично са тротоарима,
ивичњаци, вертикална и хоризонтална саобраћајна сигнализација).
Изградња улице са наведеним садржајима по m2 износи око 4.200,00 динара, с`тим што дату
вредност треба умањити за око 10% због дотрајалости одређених садржаја и добија се износ
од 3.780,00 динара/m2;
3. Улице трећег степена опремљености (савремени коловоз)
Код набројаних улица, просечна коловозна конструкција састоји се из следећих слојева:
Ред.
Број

Елементни коловозне конструкције

Вредност у
динарима по m2

1.

Носећи слој – набавка, транспорт и уградња дробљеног
каменог агрегата фракције 0-63мм у слоју дебљине д=20цм
у збијеном стању

800,00

2.

Носећи слој – Набавка, транспорт и уградња дробљеног
каменог агрегата фракције 0-31,5мм у слоју дебљине
д=10цм у збијеном стању

350,00

3.

Завршни (хабајући) слој – Справљање, транспорт и
уградња асфалта АБ 16 у слоју д=5цм у уваљаном стању

1.200,00

Укупно:

2.350,00

Добијену вредност од 2.350,00 динара/m2 треба умањити за око 20% због дотрајалости
коловозне конструкције у великом броју улица и добија се износ од око 1.680,00 динара/ m2;
4. Улице четвртог степена опремљености (туцанички застор)
Код набројаних улица, просечна коловозна конструкција састоји се из следећих слојева:
Ред
.
Бро
ј

Елементни коловозне конструкције

Вредност у
динарима по m2

Носећи слој – набавка, транспорт и уградња дробљеног
1. каменог агрегата фракције 0-63мм у слоју дебљине д=20цм у
збијеном стању

650,00

Носећи слој – Набавка, транспорт и уградња дробљеног
2. каменог агрегата фракције 0-31,5мм у слоју дебљине д=10цм
у збијеном стању

350,00

Укупно:

1.000,00

Добијену вредност од 1.000,00 динара/m2 треба умањити за око 40% због дотрајалости
коловозне конструкције и добија се износ од око 600,00 динара/m2 ;
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Б. ОПШТИНСКИ ПУТЕВИ
1.Општински путеви са савременим коловозом – асфалтни застор
Просечна коловозна конструкција састоји се из следећих слојева:
Ред
Елементни коловозне конструкције
.
Бро
ј

Вредност у
динарима по m2

Носећи слој – набавка, транспорт и уградња дробљеног
1. каменог агрегата фракције 0-63мм у слоју дебљине д=30цм у
збијеном стању

800,00

Носећи слој – Набавка, транспорт и уградња дробљеног
2. каменог агрегата фракције 0-31,5мм у слоју дебљине д=10цм
у збијеном стању

350,00

3.

Завршни (хабајући) слој – Справљање, транспорт и уградња
асфалта АБ 16 у слоју д=5цм у уваљаном стању
Укупно:

1.200,00
2.200,00

Добијену вредност од 2.200,00 динара/m2 треба умањити за око 10% због дотрајалости
и истрошености и добија се износ од 1.890,00 динара/m2 ;
2.Општински путеви са туцаничким застором
Просечна коловозна конструкција састоји се из следећих слојева:
Ред
Елементни
.
коловозне конструкције
Бро
ј

Вредност у
динарима по m2

Носећи слој – набавка, транспорт и уградња дробљеног
1. каменог агрегата фракције 0-63мм у слоју дебљине д=20цм у
збијеном стању)

650,00

Носећи слој – Набавка, транспорт и уградња дробљеног
2. каменог агрегата фракције 0-31,5мм у слоју дебљине д=10цм
у збијеном стању

350,00

Укупно:

1.000,00

Добијену вредност од 1.000,00 динара/m2 треба умањити за око 20% због дотрајалости
и истрошености и добија се износ од 800,00 динара/m2 ;
3.Општински путеви са земљаном подлогом
Вредност по m2 коловозне конструкције – 0,00 динара.
Ц. НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ
1.Некатегорисани путеви са савременим коловозом – асфалтни застор
Просечна коловозна конструкција састоји се из следећих слојева:
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Вредност у
динарима по m2

Носећи слој – набавка, транспорт и уградња дробљеног
1. каменог агрегата фракције 0-63мм у слоју дебљине д=20цм у
збијеном стању

650,00

Носећи слој – Набавка, транспорт и уградња дробљеног
2. каменог агрегата фракције 0-31,5мм у слоју дебљине д=10цм
у збијеном стању

350,00

3.

Завршни (хабајући) слој – Справљање, транспорт и уградња
асфалта АБ 16 у слоју д=5цм у уваљаном стању
Укупно:

1.200,00
2.200,0

Добијену вредност од 2.200,00 динара/m2 треба умањити за око 20% због дотрајалости
одређених садржаја и добија се износ од око 1.760,00 динара/m2 ;
2. Некатегорисани путеви са туцаничким застором
Просечна коловозна конструкција састоји се из следећих слојева:
Ред
Елементни
.
коловозне конструкције
Бро
ј

Вредност у
динарима по m2

Носећи слој – набавка, транспорт и уградња дробљеног
1. каменог агрегата фракције 0-63мм у слоју дебљине д=20цм у
збијеном стању

650,00

Носећи слој – Набавка, транспорт и уградња дробљеног
2. каменог агрегата фракције 0-31,5мм у слоју дебљине д=10цм
у збијеном стању

350,00

Укупно:

1.000,00

Добијену вредност од 1.000,00 динара/m2 треба умањити за око 10% због оштећености
и дотрајалости путева, и добија се износ од 900,00 динара/m2 ;
3. Некатегорисани путеви са земљаном подлогом
Вредност по m2 коловозне конструкције – 0,00 динара.
4. Некатегорисани путеви са земљаном подлогом и непроходни (зарасли, без дефинисане
трасе пута)
Вредност по m2 коловозне конструкције – 0,00 динара.
Комисија која ће вршити процену путева и улица ће сачињавати записник који ће бити
саставни део процене са потребном фото-документацијом и информацијама о степену
изграђености која ће бити у архиви општине Рача.
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Члан 2.
Одлука ступа на снагу даном доношења и исту објавити у „Службеног гласнику општине
Рача“.
Образложење
а) Коришћене вредности елемената колововозних конструкција по m2 добијене су као
просечне вредности из понуда приликом спровођења поступака јавних набавки предметних
радова у 2019.години и 2020. години и испитивањем тржишта.
б)Удео објекта – улице или пута на катастарској парцели износи:
- за улице првог степена опремљености - око 100%
- за улице другог степена опремљености - око 90%
- за улице трећег и четвртог степена опремљености, општинске и некатегорисане путеве – око
70%.
Услед доста обимне мреже некатегорисаних путева (око 107 км) и великог удела путева
са земљаном подлогом (пољски, шумски...), предложена је једна просечна вредност по m2
коловозне конструкције за све некатегорисане путеве у износу од 300,00 динара.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 021-70/21-IV-01
Дана: 22.02.2021. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Ненад Савковић, с.р.

Општинско веће општине Рача, на седници одржаној дана 12.03.2021.године, на основу
члана 80. став 4. Закона о шумама („Службени гласник РС“ бр. 30/10, 93/12, 89/15 и 95/18др.закон) члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС' број 129/2007, 83/2014-др.
закон, 101/2016 др. закон и 4/2018), члана 71. Статута општине Рача (''Сл.гласник РС'', бр.
3/2019) и чланова 2. и 34. Пословника о раду Општинског већа (''Сл.гласник општине Рача'',
бр. ) донело је следећи:
ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2021.
ГОДИНУ
I.УВОД
Овим Програмом, на основу Закона о шумама („Службени гласник РС, бр.30/10,
93/12, 89/15 и 95/18-др.закон) утврђује се намена и начин коришћења средстава од накнаде за
коришћење шума и шумског земљишта планираних у буџету Општине Рача за 2021.годину,
намењених за реализацију планова, програма, пројеката и других активности у области
заштите и унапређења шума и шумског земљишта Општине Рача.
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Програм коришћења средстава остварених од накнаде за коришћење шума и шумског
земљишта доноси се за сваку календарску годину. Овај програм садржи: генералне
карактеристике подручја, законске основе, финансијски план за спровођење мера и
активноси на заштити шума и шумског земљишта у 2021.год, спровођење програма и
надзор и завршне одредбе.
1. ТОПОГРАФСКО-ГЕОГРАФСКЕ И КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ
ПОДРУЧЈА
1.1.1. Географске и административне карактеристике
Општина Рача се налази у Централној Србији и припада Шумадијском округу. Oпштина
заузима површину од 216 км2. По пространству своје територије рачанској општини припада
само 9,04% укупне површине шумадијског округа (21573.73.29 ха) и она заузима пето место у
округу.
Општина Рача се састоји од 17 насеља. Центар општине је насеље Рача, које представља
административни центар општине. Општину поред насеља Рача чине још и сеоска насеља
Борци, Доње Јарушице, Доња Рача, Ђурђево, Сараново, Сепци, Вишевац, Адровац, Мало
Крчмаре, Велико Крчмаре, Мирашевац, Поповић, Трска, Сипић, Вучић и Бошњане. Политичка
општина Рача има 17 катастарских општина и то: Ко Рача, Ко Адровац, Ко Вучић, Ко
Војиновац, Ко Сипић, Ко Мало Крчмаре, Ко Велико Крчмаре,Ко Мирашевац, Ко Трска, Ко
Бошњане, Ко Борци, Ко Доње Јарушице, Ко Доња Рача, Ко Ђурђево, Ко Сараново, Ко Сепци,
Ко Вишевац.
Сама општина има повољан географски положај, коме су допринеле и осавремењене друмске
саобраћајнице које повезују Рачу, средиште општине са Крагујевем (32 км), ауто-путем (10
км), Београдом (100 км).
1.1.2. Природни услови и животна средина
Природни услови на територији општине Рача (рељеф, педолошки састав тла, климатске
особености и хидролошке могућности) пружају одличне услове за развој савремене
пољопривреде.
Рељеф општине је представљен типичним шумадијским валовито-брежуљкастим тереном,
тако да на низију долази 45,8% (око 99 км2) а на брдски рељеф 54,2% (117км2). Три четвртине
рачанске општине има нагиб 150, од чега на нагиб од 50 долази око 70км2. Што се тиче
експозиције рељефа присојне експозиције обухватају 35% а осојне око 65% површине
општине.
Пољопривредно земљиште општине Рача простире се на 16988 хектара од тога обрадиво
пољопривредмо земљиште чини 16215 ха (подаци РГЗ-а). На територији општине појављују
се три типа земљишта: алувијум у долини реке Раче, на терасама и нижем побрђу местимично
смоница а на вишем побрђу апсолутно преовлађују гајњаче. Од укупног обрадивог земљишта
28% су јако до средње кисела земљишта која захтевају предузимање мера неутралисања
сувишног ацидитета.
Рачанско климатско подручје одликује се релативно хладним зимама, незнатно топлијим
јесенима од пролећа и умерено топлим летима. Овакве температурне прилике и односи
прелазних годишњих доба посебна су одлика регионалног низијског климата. Климат овог
подручја карактеришу средње температуре годишњих доба и то 1,5° за зиму, 11,2°за пролеће,
21,2°за лето и 12,5°С за јесен.
Највише падавина се излучи током априла, маја и јуна месеца, док је јесен са најмањом
количином падавина, сливно подручје општине је више отворено према истоку и
североистоку,чиме је изложено сувљим континенталним утицајима.Просечна висина
годишњих падавина се креће од 632 mm до 672 mm.
Подручје општине Рача одводњвају река Рача и Јасеница. Река Рача je главни водоток општине
и њен средишњи и део горњг тока припада овој области. Рача извире југозападно од територије
општине испрод брда Светиње (450 м) у селу Чумићу на 410 м надморске висине а улива се у
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В. Мораву источно од Марковца на 96 м надморске висине., укупан пад Раче је 314 м а
просечан пад је 6,8%. На режим реке Раче и ток утичу бујичне притоке, због свега тога она
чини велике штете пољопривредном земљишту које је потенцијално високе продуктивности.
Јасеница, највећа и најбогатија водом река у Шумадији, протиче северозападним делом
територије рачанске општине кроз села Сараново и Сепце, правцем ЈЗ-СИ у дужини од око 5
км регулисаног речног корита и просечним протицајем 7,70м3/сек. Јасеница је у овом подручју
типично равничарска река, припада сталним водотоцима са амплитудом екстремног водотока
од 310-350 cm. Што се тиче водоносних зона на територији општине највише су заступљени
''терени са ређим и оскудним изданима'' али треба нагласити да јављају минерални извори,
прва која је детаљније хемиски испитана је хладна сулфатна манганогвожђевита вода ''Репата
бара'' у селу Мирашевцу, по количини мангана мирашевачка вода заузима прво место међу
познатим гвожђевитим водама у свету.
Имајући у виду мали број становника, скромне привредне активности и одсуство већох
индустријских загађивача, може се рећи да натериторији општине Рача не постоји значајан
притисак на животну средину.
2.

ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ

Шумске површине према Попису пољопривреде 2012.г. захватају 2322 ха или 10,75%
укупне површине општине Рача, углавном местимично распоређене мање површине. Мањи
шумски комплекс Градиште у Вишевцу, површине око 40ха је углавном под храстовом шумом
и знатним учешћем беле липе што овом пејзажу даје посебну вредност.Храстова шума је и у
коплексу Алија у Бошњану (око 5ха) оплемењена четинарима. На брду Висак углавном су
вештачки подигнуте састојине багрема и нешто црногорице. Иначе шумске површине у
рачанској општини нису изданачког порекла, углавном су то храстове са пратећим врстама, а
само на мањој површини једног локалитета у Саранову јавља се брдска буква. Шумске
површине су углавном у приватном власништву сем комплекса ''Градиште'' у селу Вишевцу
(заштићено природно добро) и мањег ''Алија'' у Бошњану који су у државном власништву.
За потребе одрживог и економичног коришћења шума и шумског земљишта,
приликом израде програма пажња је посвећена пропратним, али веома битним, елементима у
газдовању и коришћењу шума, односно шумског земљишта.
Шумски путеви - су од великог значаја за функционисање сваког села, с обзиром да
свако од њих располаже шумама у приватном власништву. Путеви омогућавају лакши и
безбеднији приступ парцелама под шумама, а зависно од уређености утичу и на очуваност
постојеће механизације. Шумски путеви на територији општине Кнић су у јако лошем стању.
Шумски путеви су препуни дубоких рупа у којима се задржава вода након обилних падавина,
површина је клизава са дубоким колотразима. Често пута долази до превртања трактора са
људством и товаром. Овакво стање шумских путева представља велику опасност, посебно по
безбедност власника шума приликом сече шума и превоза огревног дрвета.
Значај шума и шумског земљишта
За потребе одрживог и економичног коришћења шума и шумског земљишта,
приликом израде програма пажња је посвећена пропратним, али веома битним, елементима у
газдовању и коришћењу шума, односно шумског земљишта.
Шумски путеви - су од великог значаја за функционисање сваког села и омогућавају
лакши и безбеднији приступ парцелама под шумама, а зависно од уређености утичу и на
очуваност постојеће механизације
Поред привредно-економског значаја шума од великог значаја су и еколошки,
спортско-рекреативни и туристички значај шума и шумског земљишта.
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Еколошки значај шума се огледа у знатном повећању кисеоника у атмосфери и
смањењу угљен-диоксида. Поред овог, шуме имају велику улогу и у пречишћавању ваздуха,
задржавају велику количину прашине, чађи, аеросоли и других штетних материја. Шуме
такође филтрирају воду, спречавају клизишта и ерозије, смањују буку и ублажавају климатске
промене.
Спортско-рекреативни значај је заступљен кроз активности и садржаје разних савеза,
клубова и удружења (ловачки и др.)
3. ЗАКОНСКЕ ОСНОВЕ
Законом о шумама (Сл.гл.РС.бр. 30/2010, бр. 93/2012, 89/2015 и 95/2018-др.закон)
уређује се очување, заштита, планирање, гајење и коришћење шума, располагање шумама и
шумским земљиштем, надзор над спровођењем овог закона, као и друга питања значајна за
шуме и шумско земљиште. Очување, заштита и унапређење стања шума, коришћење свих
потенцијала шума и њихових функција и подизање нових шумских састојина у циљу
постизања оптималне шумовитости, просторног распореда и структуре шумског фонда у
Републици су делатности од општег интереса. Законом је прописано да се обезбеђују услови
за одрживо газдовање шумама и шумским земљиштем , на начин и у обиму којим се трајно
одржава и унапређује њихова производна способност, биолошка разноврсност, способност
обнављања и виталност и унапређује њихов потенцијал за ублажавање климатских промена,
као и њихова економска, еколошка и социјална функција, а да се при том не причињава штета
околним екосистемима.
У заштити шума и шумског земљишта укључене су и локалне самоуправе на својој
територији. На име накнаде за коришћење шума и шумског земљишта локалним самоуправама
припада 30% од остварених прихода на годишњем нивоу. Из тих средстава јединице локалне
самоуправе могу финансирати активности на унапређењу општекорисних функција шума од
значаја за локалну самоуправу (комуналне, спортско-рекреативне и друге активности и
објекти), у складу са програмом који доноси надлежни орган локалне самоуправе. Такође, из
буџета јединице локалне самоуправе, могу се финансирати и активности од општег интереса
из закона.
Извештај о трошењу средстава јединица локалне самоуправе доставља надлежном
Министарству до 31. марта текуће године за претходну годину.
4.МЕРЕ И АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ ОПШТЕКОРИСНИХ
ФУНКЦИЈА ШУМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ-КОРИШЋЕЊЕ
ПОТЕНЦИЈАЛА ШУМА (комуналне, спортско-рекреативне и друге активности и објекти)
4.1. Реконструкција туристичких стаза и објеката за одмор и спортско рекреативне активности
Радови на реконструкцији туристичких стаза подразумевају:
Обнову туристичких стаза, уклањање растиња, пошљунчавање и обележавање стаза.
5.ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА И АКТИВНОСТИ НА
ЗАШТИТИ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА И
НА УНАПРЕЂЕЊУ
ОПШТЕКОРИСНИХ ФУНКЦИЈА ШУМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЛОКАЛНУ
САМОУПРАВУ ПРЕДВИЂЕНИХ ПРОГРАМОМ
Средства за реализацију овог Програма предиђена су Одлуком о буџету општине Рача
за 2021.годину (''Сл.гласник општине Рача'', бр.32/2020 и 4/2021). Средства се обезбеђују из
буџета општине Рача и од дела остварене републичке накнаде за коришћење шума и шумског
земљишта.
Средства предвиђена овим програмом користиће се наменски за финансирање обавеза
локалне самоуправе утврђених законом о шумама, а кроз спровођење мера и активности на
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основу програма и пројеката на заштити шума и шумског земљишта на територији општине
РАЧА,по табели:
Ставка

1.1. Реконструкција
туристичких стаза и
објеката за одмор и
спортско рекреативне
активности - укупно
УКУПНО

Вреднос
Напомена:
т
радова у
дин. са
ПДВ-ом
600.000, Планирани радови за
00 реализацију у току 2021.године.
Средства се обезбеђују из
Буџета општине и од дела
остварене републичке накнаде за
коришћење шума и шумског
земљишта.
600.000,
00

6. СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА И НАДЗОР
Опредељена средства у износу од 600.000,00 дин., са урачунатим ПДВ-ом користиће се у
складу са Програмом за коришћење средстава од накнаде за коришћење шума и шумског
земљишта на територији општине Рача за 2021.годину.
На крају периода 01. јануар - 31. децембар 2021. године, неискоришћена наменска
средства преносе се у наредни период и распоређују у Програму коришћења средстава од
накнаде за коришћење шума и шумског земљишта на територији општине Рача за
2022.годину.
Стручне и административно-техничке послове за реазацију програма и пројеката,
као и надзор над извршавањем уговорених обавеза, спроводи Општинска управа
општине Рача – Одељење за привреду, пољопривреду, буџет и финасије.
7. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Рача ''.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 322-2/2021-II-01
Дана: 12.02.2021. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Ненад Савковић, с.р.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
На основу одредби Закона о шумама (“Сл.гл.РС”, бр.30/10, 93/12, 89/15 и 89/15) и Закона о
наканадама за коришћење јавних добара (''Сл.гл.РС.'',бр.95/2018,
49/2019, 86/2019усклађ.дин.изн., 156/2020-усклађ.дин.изн. и 15/2021-доп.усклађ.дин.изн.), средства од накнаде
за коришћење шума и шумског земљишта су наменска и могу се користити из буџета јединица
локалних самоуправа за финансирање активности на унапређењу општекорисних функција
шума од значаја за локалну самоуправу ( комуналне, спортско - рекреативне и друге
активности и објекте ) у складу са програмом који доноси надлежни орган локалне самоуправе.
Опредељена средства су у функцији унапређења спортско-рекреативних активности и објеката
што је у складу са чл.80. Закона о шумама.

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.

