
 
 
Рача, 06.10.2016. године – број 31                      Цена 100,00 динара 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 
К о н к у р с и 
Конкурс за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој 
општине Рача за 2016. годину 2 

О д л у к е 
Одлука о усвајању извештаја о раду Месне заједнице Доња Рача за 2015. годину 4 
Одлука о усвајању извештаја о раду Месне заједнице Доње Јарушице за 2015. годину 4 
Одлука о усвајању извештаја о раду Месне заједнице Поповић за 2015. годину 5 
Одлука о усвајању извештаја о раду Месне заједнице Вучић за 2015. годину 5 
Одлука о усвајању извештаја о раду Месне заједнице Бошњане за 2015. годину 6 
Одлука о усвајању извештаја о раду Месне заједнице Сепци за 2015. годину 6 
Одлука о усвајању извештаја о раду Месне заједнице Велико Крчмаре за 2015. годину 7 
Одлука о усвајању извештаја о раду Месне заједнице Ђурђево за 2015. годину 7 
Одлука о усвајању извештаја о раду Месне заједнице Мирашевац за 2015. годину 8 
Одлука о неусвајању извештаја о раду Месне заједнице Вишевац за 2015. годину 8 
Одлука о усвајању извештаја о раду Месне заједнице Рача за 2015. годину 9 
Одлука о усвајању извештаја о раду Месне заједнице Мало Крчмаре за 2015. годину 9 
Одлука о усвајању извештаја о раду Месне заједнице Трска за 2015. годину 10 
Одлука о усвајању извештаја о раду Месне заједнице Борци за 2015. годину 10 
Одлука о усвајању извештаја о раду Месне заједнице Сипић за 2015. годину 11 
Одлука о додели награда поводом Дана општине Рача 11 
Одлука о измени одлуке о наградама и јавним признањима општине Рача 13 
П о с л о в н и ц и 
Пословник о раду Комисије за расподелу и контролу управљања средствима Буџетског фонда 
за пољопривреду и рурални развој општине Рача 14 

П р а в и л н и ц и 
Правилник о изменама и допунама Правилника о остваривању права на новчану помоћ за 
студенте из осетљивих друштвених група 18 

Р е ш е њ а 
Решење о прибављању у јавну својину општине Рача непокретности к.п. бр. 12/41 у КО Рача 19 
Решење о именовању заменика Председника комисије и члана комисије за планове 21 
Решење о оснивању општинског Савета за безбедност саобраћаја на путевима 21 
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На основу члана 66. став1. тачка 11. Статута општине Рача  („Службени гласник СО-
Рача“ број 6/08, 2/2012 и 12/2010) и члана 8 и 9. Одлуке о оснивању Буџетског фонда за 
пољопривреду и рурални развој општине Рача („Службени гласник СО-Рача“ број 22/2016) у 
складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног 
развоја општине Рача за 2016. годину који је донела Скупштина општине Рача на седници од 
13.09.2016. године, под бројем 020-65/2016-I-01(„Службени гласник СО-Рача“ број  27/2016), 
дана  04.10.2016.године,   
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
расписује 

 
К О Н К У Р С 

за избор корисника средстава Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој 
општине Рача за 2016. годину 

 
Конкурсом се утврђују услови и начин избора корисника средстава Буџетског фонда 

за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2016. годину у складу са Програмом 
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача 
за 2016. годину. 

 
РЕГРЕС ЗА РЕПРОДУКТИВНИ МАТЕРИЈАЛ (ВЕШТАЧКО ОСЕМЕЊАВАЊЕ) 

 
Износ регресаза репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда је 2.000,00 
динара по приполодном грлу са ХБ бројем у периоду од објављивања јавног позива па до 
утрошка средстава планираних за ове намене, односно најкасније до 05. новембра 2016. 
године, за осемењавање извршено у периоду од 01.01. до 30.10. 2016.г.. 
 
Захтевe за регрес за вештачко осемењавање квалитетних говеда, пољопривредна 
газдинства подносе једном годишње и то: за осемењавања извршена у периоду јануар- 
октобар 2016. године, захтев се подноси у периоду од 10. октобра до 05. новембра 2016. 
године.Један корисник може поднети највише један захтев у току наведеног периода  од 
10.10. до 05.11.2016.г.. 
 

ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКА СРЕДСТВА ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА 
 

Сектор Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће 
Интензитет помоћи односи се само на набавку сертификованог садног материјала за 
подизање производних засада шљиве, вишње и купинеодносно набавку конструкција за 
пластенике и/или високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике,  
износи 100%  од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додату 
вредност.  
Максимални износ подстицаја по кориснику јесте 350.000,00динара. Право на подстицаје 
остварује корисник ако је износ инвестиције већи од 20.000,00 динара. 
Сектор Пчеларство 
Интензитет помоћиза набавку опреме за пчеларство: кошнице, центрифуге и сатне основе 
произведене од пчелињег воска, износи 100% од укупних прихватљивих трошкова без 
урачунатог пореза на додату вредност. Максимални износ подстицаја по кориснику јесте 
100.000,00 динара. 
Право на подстицаје остварује корисник ако је износ инвестиције већи од 10.000,00 динара. 
 
Средства за инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава, у оквиру  
наведених сектора, се одобравају корисницима који испуњавају услове, редом на основу 
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поднетих комплетних-прихватљивих захтева до утрошка расположивих средстава,а крајњи 
рок за подношење захтева је  05.11.2016. године, осим код сектора: Воће, грожђе, поврће 
(укључујући печурке) и цвеће, и то самоза инвестицију набавка сертификованих садница 
воћа где је крајњи рок за подношење захтева закључно са 05.12.2016.године. 
Једнопољопровредногаздинство, односноКорисник, у току трајања конкурса, моћи ће да 
поднесе само један захтев за коришћење подстицајних средстава у физичка средства 
пољопривредних газдинстава самопоједномоснову/сектору и тосамозаједнуинвестицију. 
 
 
ПОДСТИЦАЈИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДГАЈИВАЧКИХ ПРОГРАМА У СТОЧАРСТВУ, 

РАДИ ОСТВАРИВАЊА ОДГАЈИВАЧКИХ ЦИЉЕВА У СТОЧАРСТВУ 
 
Износ подстицаја  
Општина Рача финансира ову меруса највише 40% укупних прихватљивих трошкова који се 
односе на матичење стоке на територији општине Рача (без пдв-а). Максимални износ 
подстицаја износи 500.000,00 динара. 
Специфични услов 
Прихватљиви корисник је правно лице/удружење које води матичну евиденцију стоке на 
територији општине Рача за  ≥50 пољопривредних газдинстава. 
Захтеви који су прихватљиви и испуњавају услове биће рангирани ијединокорисник са 
највећим бројем бодова остварује права на подстицајна средства. 
Крајњи рок за подношење захтева је  05.11.2016. године.  
 
 

ИНФОРМАЦИЈЕ 
 

Конкурс се објављује у скраћеној верзији у „Службеном гласнику“ Скупштине општине Рача 
и недељном листу ''Крагујевачке новине'' а потпуни текст конкурса биће објављен на 
званичној интернет страници општине Рача, www.raca.rs и огласним таблама месних 
канцеларија. 
 
Захтеви за коришћење средстава по овом конкурсу се подносе лично на писарници 
Општинске управе Рача на обрасцу који се могу се преузети у електронском облику преко 
сајта општине Рачa www.raca.rs или лично на писарници или у Служби за пољопривреду и 
локални економски развој Општинске управе Рача, ул. Карађорђева 48, 34210 Рача. 
Свао бавезна и пратећа документација мора бити достављена у једној коверти или пакету са 
назнаком: 
на предњој страни ЗАХТЕВ за конкурс за избор корисника средстава буџетског фонда за 
пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2016.г. - шифра инвестиције ________ 
(уписати шифру) 
на задњој страни: име и презиме/назив и адреса подносиоца захтева. 
Поднета документација по овом конкурсу не враћа се подносиоцима захтева. 
Захтеви који се доставе након рока наведеног у оквиру сваке мере и захтеви послати 
поштом, факсом или електронском поштом и непотписани захтеви, неће бити 
разматрани. Захтеви на Конкурс поднети од стране подносиоца захтева који нема 
својство Корисника средстава ће бити одбачени. 
Додатне информације могу се добити на број телефона 034/751-175. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 021-387/2016-II/01       Председник 
Датум: 04.10.2016. године           Ненад Савковић, с.р. 

http://www.raca.rs/
http://www.raca.rs/


Број 31, страна 4 Службени гласник општине Рача 06.10.2016. године 

На основу члана 45. став 1. тачка 22) Статута општине Рача ("Службени гласник 
општине Рача" број 6/08, 2/2010 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на седници одржаној 
дана 06.10.2016. године, донела је: 

 
 

О Д Л У К У 
 
 

1. Усвајаја се извештај о раду  Месне заједнице Доња Рача за 2015. годину. 
 

2. Извештај о раду Месне заједнице Доња Рача у писаном облику чини саставни део 
ове Одлуке. 

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

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 

 
Број:020- 100/2016-I-01       Председник 
Дана: 06.10.2016. 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 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на седници одржаној 
дана 06.10.2016. године, донела је: 

 
 

О Д Л У К У 
 

 
1. Усвајаја се извештај о раду  Месне заједнице Доње Јарушице за 2015. годину. 

 
2. Извештај о раду Месне заједнице Доње Јарушице у писаном облику чини саставни 

део ове Одлуке. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 

 
Број:020- 101/2016-I-01       Председник 
Дана: 06.10.2016. 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 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на седници одржаној 
дана 06.10.2016. године, донела је: 

 
 

О Д Л У К У 
 

 
1. Усвајаја се извештај о раду  Месне заједнице Поповић за 2015. годину. 

 
2. Извештај о раду Месне заједнице Поповић у писаном облику чини саставни део 

ове Одлуке. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 

 
Број:020- 102/2016-I-01       Председник 
Дана: 06.10.2016. 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 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на седници одржаној 
дана 06.10.2016. године, донела је: 

 
 

О Д Л У К У 
 

 
1. Усвајаја се извештај о раду  Месне заједнице Вучић за 2015. годину. 

 
2. Извештај о раду Месне заједнице Вучић у писаном облику чини саставни део ове 

Одлуке. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 

 
Број:020- 103/2016-I-01       Председник 
Дана: 06.10.2016. 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 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на седници одржаној 
дана 06.10.2016. године, донела је: 

 
 

О Д Л У К У 
 

 
1. Усвајаја се извештај о раду  Месне заједнице Бошњане за 2015. годину. 

 
2. Извештај о раду Месне заједнице Бошњане у писаном облику чини саставни део 

ове Одлуке. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 

 
Број:020- 104/2016-I-01       Председник 
Дана: 06.10.2016. 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 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на седници одржаној 
дана 06.10.2016. године, донела је: 

 
 

О Д Л У К У 
 

 
1. Усвајаја се извештај о раду  Месне заједнице Сепци за 2015. годину. 

 
2. Извештај о раду Месне заједнице Сепци у писаном облику чини саставни део ове 

Одлуке. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 

 
Број:020- 105/2016-I-01       Председник 
Дана: 06.10.2016. 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 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на седници одржаној 
дана 06.10.2016. године, донела је: 

 
 

О Д Л У К У 
 

 
1. Усвајаја се извештај о раду  Месне заједнице Велико Крчмаре за 2015. годину. 

 
2. Извештај о раду Месне заједнице Велико Крчмаре у писаном облику чини 

саставни део ове Одлуке. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 

 
Број:020- 106/2016-I-01       Председник 
Дана: 06.10.2016. 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 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на седници одржаној 
дана 06.10.2016. године, донела је: 

 
 

О Д Л У К У 
 

 
1. Усвајаја се извештај о раду  Месне заједнице Ђурђево за 2015. годину. 

 
2. Извештај о раду Месне заједнице Ђурђево у писаном облику чини саставни део 

ове Одлуке. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 

 
Број:020- 107/2016-I-01       Председник 
Дана: 06.10.2016. 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 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на седници одржаној 
дана 06.10.2016. године, донела је: 

 
 

О Д Л У К У 
 

 
1. Усвајаја се извештај о раду  Месне заједнице Мирашевац за 2015. годину. 

 
2. Извештај о раду Месне заједнице Мирашевац у писаном облику чини саставни део 

ове Одлуке. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 

 
Број:020- 108/2016-I-01       Председник 
Дана: 06.10.2016. 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 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на седници одржаној 
дана 06.10.2016. године, није донела: 

 
 

О Д Л У К У 
 

 
1. Усвајаја се извештај о раду  Месне заједнице Вишевац за 2015. годину. 

 
2. Извештај о раду Месне заједнице Вишевац у писаном облику чини саставни део 

ове Одлуке. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 

 
Број:020- 109/2016-I-01       Председник 
Дана: 06.10.2016. 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 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на седници одржаној 
дана 06.10.2016. године, донела је: 

 
 

О Д Л У К У 
 

 
1. Усвајаја се извештај о раду  Месне заједнице Рача за 2015. годину. 

 
2. Извештај о раду Месне заједнице Рача у писаном облику чини саставни део ове 

Одлуке. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 

 
Број:020- 95/2016-I-01       Председник 
Дана: 06.10.2016. 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 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на седници одржаној 
дана 06.10.2016. године, донела је: 

 
 

О Д Л У К У 
 

 
1. Усвајаја се извештај о раду  Месне заједнице Мало Крчмаре за 2015. годину. 

 
2. Извештај о раду Месне заједнице Мало Крчмаре у писаном облику чини саставни 

део ове Одлуке. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 

 
Број:020- 96/2016-I-01       Председник 
Дана: 06.10.2016. 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 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на седници одржаној 
дана 06.10.2016. године, донела је: 

 
 

О Д Л У К У 
 

 
1. Усвајаја се извештај о раду  Месне заједнице Трска за 2015. годину. 

 
2. Извештај о раду Месне заједнице Трска у писаном облику чини саставни део ове 

Одлуке. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 

 
Број:020- 97/2016-I-01       Председник 
Дана: 06.10.2016. 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 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на седници одржаној 
дана 06.10.2016. године, донела је: 

 
 

О Д Л У К У 
 

 
1. Усвајаја се извештај о раду  Месне заједнице Борци за 2015. годину. 

 
2. Извештај о раду Месне заједнице Борци у писаном облику чини саставни део ове 

Одлуке. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 

 
Број:020- 98/2016-I-01       Председник 
Дана: 06.10.2016. 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 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на седници одржаној 
дана 06.10.2016. године, донела је: 

 
 

О Д Л У К У 
 

 
1. Усвајаја се извештај о раду  Месне заједнице Сипић за 2015. годину. 

 
2. Извештај о раду Месне заједнице Сипић у писаном облику чини саставни део ове 

Одлуке. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 

 
Број:020- 99/2016-I-01       Председник 
Дана: 06.10.2016. године.      Скупштине општине Рача 
              Душан Ђоковић, с.р. 
 
 
 
 На основу члана 14. Одлуке о наградама и јавним признањима општине Рача („Сл. 
гласник општине Рача“, број 8/2013 и 16/2013), Скупштина општине Рача, на седници 
одржаној дана 06.10.2016.године, на предлог Комисије за представке и предлоге, донела је: 

 
О Д Л У К У 

о додели награда поводом Дана општине Рача 
 
 
1. Признање Годишња награда додељује се за значајна достигнућа у областима: 
 

- Културе: 
 

1. Мићковић Саши из Раче, за допринос развоју и унапређивању песничког 
стваралаштва. 

 2. Стефановић Будимиру из Раче, за допринос развоју и унапређивању песничког 
стваралаштва 
 3.  Чоходар  Русмиру из Раче, за допринос развоју драмске уметности. 
 4.  Дугић  Бориславу - Бори из Ђурђева, за допринос развоју музичке уметности , 
неговањау традиције и очувању културног наслеђа. 
 

- Образовања и науке: 
 

             1.    Миловановић Милану из Раче, Доктору физичкохемијских наука; 
 

- Спорта: 
1. Обрадовић Милошу из Раче, играчу КК „Зекас“, Рача, за допринос унапређењу 

спорта. 
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- Добровољног давалаштва крви: 

 
1. Стефановић Будимиру, за 20. давање; 
2. Николић Оливеру, за 20. давање; 
3. Петровић Бојану, за 20. давање; 
4. Рашић Биљани, за 20. давање; 
5. Сретеновић Радошу, за 20.давање; 
6. Стевановић Јелени, за 20.давање;  
7. Петровић Огњану, за 30. давање;  
8. Милутиновић Браниславу, за 40. давање; 
9. Марковић Александру, за 40. давање; 
10. Рајић Марку, за 50. давање; 

 
- Пољопривреде: 

 
1. Јовић Дејану из Раче за допринос у развоју сточарстава - узгој свиња; 
2. Милановић Миодрагу из Сепаца, за допринос развоју сточарства - узгој крава и 

производња млека; 
3. Поповић Александру из Вишевца, за допринос развоју пчеларста; 
4. Удружењу воћара и виноградара „Вожд“, Рача, за допринос развоју воћарства. 

 
              -       Здравства: 
 
       1.  Ивановић Горану из Раче, лекару Дома здравља „Милоје Хаџић – Шуле“ за допринос 
у развоју здравствене заштите и подизању нивоа квалитета здравља у општини Рача 
 
             -      Просвета и образовање 
 
       1.   Марјановић Зорану,  за допринос развоју услова рада и квалитета наставе у основној 
школи „Карађорђе“, Рача. 
       2.   Милошевић Марку из Бораца, за допринос развоју услова рада и квалитета наставе у 
средњој школи „Ђура Јакшић“ у Рачи  
 

- Привреде: 
 

1. Петронијевић Миливоју – за допринос развоју привреде у општини  Рача. 
 

- Мајкама за треће и свако наредно живо рођено дете: 
 

1. Васић Снежани из Малог Крчмара, за треће дете; 
2. Станковић Драгослави из Раче, за треће дете; 
3. Милановић Бојани из Мирашевца, за треће дете; 
4. Милошевић Наташи из Адровца, за треће дете; 
5. Алексић Милошевић Данијели из Раче, за треће дете; 
6. Ивановић Марији из Саранова, за четврто дете; 
7. Стојановић Зорици из Раче, за четврто дете; 
8. Бериша Уксели из Раче, за шесто дете; 
9. Николић (Радивојевић) Зорици из Сипића за седмо дете; 

 
2. Признање „Карађорђева повеља“ додељује се Живковић Предрагу за 100. добровољно 

давање крви. 
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3.  Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 

 
4. Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине 

Рача. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
  
Број: 020-92/2016-I-01                           ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 06.10.2016. године.                                                                   Душан Ђоковић, с.р.  
 
 
 

На основу члана 45. став 1. тачка 7) Статута општине Рача ( „Сл. гласник општине 
Рача“, бр. 6/2008, 2/2010 и 12/2010), Скуптшина општине Рача је на седници одржаној дана 
06.10.2016. године, на предлог Општинског већа општине Рача, донела:  

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАГРАДАМА И ЈАВНИМ ПРИЗНАЊИМА 
ОПШТИНЕ РАЧА 

 
Члан 1. 

У Одлуци о наградама и јавним признањима општине Рача, („Сл. гласник општине 
Рача“, број 8/2013 и 16/2013), у члану 5. мења се став 5. и нови гласи : 
" Новчана награда додељује се мајкама које роде треће живорођено дете у износу од две 
просечне бруто плате у општини Рача према званично објављеном статитичком податку  за 
август месец текуће године, за четврто живорођено дете у износу од три просечне бруто 
плате у општини Рача према званично објављеном статитичком податку  за август месец 
текуће године и за пето и свако наредно живорођено дете у износу од четири просечне бруто 
плате у општини Рача према званично објављеном статитичком податку  за август месец 
текуће године. 
 

Члан 2. 
Остале одредбе Одлуке о наградама и јавним признањима општине Рача („Сл. гласник 

општине Рача“, број 8/2013 и 16/2013) остају непромењене.  
 

Члан 3. 
Oва одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику општине Рача". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број:020-91/2016-I-01                  П Р Е Д С Е Д Н И К  
Дана: 06.10.2016. године                             Душан Ђоковић, с.р.   
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На основу тачке III Решења о образовању Комисије за расподелу и контролу 
управљања средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача 
бр.021-377/2016-III-01 од 30.10.2016.г. а у вези са чланом 9. Одлуке о оснивању буџетског 
фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача (,,Службени гласник СО Рача'', број 
22/2016), Комисија за расподелу и контролу управљања средствима буџетског фонда за 
пољопривреду и рурални развој општине Рача на својој седници одржаној дана 
04.10.2016.године, донела је: 
 
 

ПОСЛОВНИК 
        О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА РАСПОДЕЛУ И КОНТРОЛУ УПРАВЉАЊА 

         СРЕДСТВИМА БУЏЕТСКОГ ФОНДА 
ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ РАЧА 

 
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Предмет уређења 
Члан 1. 

 Пословником о раду Комисије за расподелу и контролу управљања средствима 
буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача (у даљем тексту: 
Пословник) уређује се начин рада и одлучивања Комисије за расподелу и контролу 
управљања средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача (у 
даљем тексту: Комисија), као и друга питања од значаја за рад Комисије. 

Поједина питања која се односе на рад Комисије, а која нису уређена Пословником, 
могу се уредити посебном одлуком или закључком Комисије. 
 

Седиште Комисије 
Члан 2. 

Седиште Комисије је у згради Оптшине Рача, у Рачи, ул. Карађорђева 48, у 
просторијама Општинске управе Рача. 

Комисија заседа у свом седишту а може одлучити да поједине седнице одржи и у 
другом месту. 

Комисија у пословима из свог делокруга рада, поједине радње у поступку расподеле и 
контроле управљања средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој 
општине Рача које по својој природи захтевају рад терену, педузима и изван радних 
просторија. 
 

Законитост, ефикасност и економичност рада Комисије 
Члан3. 

У предметима и пословима из своје надлежности Комисија поступа на основу Закона 
којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, посебних закона и других 
прописа, искључиво у границама својих овлашћења дефинисаних решењем о свом 
образовању и у складу са циљем у коме су овлашћења дата, уважавајући принцип 
самосталности и независности у одлучивању. 

Комисија у пословима из своје надлежности поступа ажурно, у складу са Законом 
којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, подзаконским актима и 
решењем о њеном образовању, са што мање трошкова за странке и друге учеснике у 
поступцима, истовремено настојећи да се потпуно утврди чињенично стање и изради 
правилан и законит Предлог одлуке о коришћењу средства буџетског фонда за 
пољопривреду и рурални развој општине Рача од стране Корисника. 
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Сарадња са другим органима 
Члан 4. 

У свом раду Комисија остварује сарадњу са другим комисијама, са другим органима 
општине Рача као са другим организацијама и другим институцијама које учествују у 
поступку расподеле и контроле коришћења средства буџетског фонда за пољопривреду и 
рурални развој општине Рача, као и са правним и физичким лицима која су уписана у 
регистар пољопривредних газдинстава и са удружењима која врше делатности на подручју 
општине 
 

Стручни и административни послови 
Члан 5. 

Стручну обраду аката, других материјала, организационе и административно-
техничке послове за Комисију врши Секретар Комисије именован решењем о образовању 
Комисије. 

Послови из става 1. овог члана обухватају: састаљање предлога дневног реда, 
припрема одговарајућег писаног материјала за седнице Комисије, достављање позива за 
седницу, пријем захтева и других поднесака, састављање записника, припрема предлога 
одлука и других поднесака, отпремање поднесака и друге послове потребне за несметан рад 
Комисије. 

Обезбеђење техничких  и административних услова за рад Комисије врши Општинска 
управа Рача.  

 
II ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД КОМИСИЈЕ 

 
Састав Комисије 

Члан 6. 
Комисија има седам чланова, укључујући председника Комисије, које именује 

Председник општине Рача, на период од пет година. 
 

Делокруг рада 
Члан 7. 

Комисија као радно тело Општинског већа општине Рача, обавља следеће послове: 
 

- доноси Пословник о раду комисије 
- израђује нацрт Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 

руралног развоја на прописаном обрасцу, у складу са Правилником о обрасцу и садржини 
Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и 
обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја,  

- утврђује садржину и елементе конкурса за избор корисника средстава Фонда за текућу 
годину,  

- у складу са Програмом мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја општине Рача за текућу годину и  Конкурсним условима за избор 
корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 
текућу годину врши детаљну административну проверу захтева корисника, прибавља 
уколико је неопходно налаз/стручно мишљење стручне Комисије за утврђивање 
испуњености услова за доделу средстава и контролу испуњавања обавеза од стране 
корисника средстава Буџетског фонда, захтева допуну захтева корисника у складу са 
конкурсним условима, односно ако се за тим укаже потреба захтева додатну документацију 
или информацију, односно захтева испуњење додатних услова, 

- доноси Предлог одлуке о расподели и коришћењу средстава буџетског фонда по 
захтевима корисника а у складу са конкурсним условима и Програмом мера подршке за 
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спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за текућу 
годину, 

- доставља Извештаје о реализацији Програма мера подршке за спровођење пољопривредне 
политике и политике руралног развоја општине Рача Општинском већу општине Рача 
(Извештај треба да садржи детаљан опис мера и радњи које је Комисија предузимала у току 
текуће године као и доказе о наменском и сврсисходном коришћењу средстава од стране 
корисника буџетског фонда, 

- обавља и друге послове и одлучује о другм питањима која се тичу делатности буџетског 
фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача. 

 
Избор заменика председника Комисије 

Члан 8. 
Комисија може на својој седници изабрати заменика Председника Комисије већином 

гласова од укупног броја чланова, уколико није одређени решењем о образовању Комисије. 
Заменик Председника Комисије замењује председника Комисије у случају његове 

спречености или одсутности и обавља друге послове за које га председник овласти. 
 

Преседник Комисије 
Члан9. 

Председник Комисије: 
1. Организује рад Комисије на реализацији послова и задатака из надлежности 

Комисије; 
2. Стара се о извршавању задатака и одлука Комисије; 
3. Сазива седнице Комисије, припрема седнице и председава седницама; 
4. Стара се о примени Пословника о раду и других аката Комисије; 
5. Сазива стручне састанке и председава тим састанцима; 
6. Потписује акте Комисије; 
7. Врши друге послове одређене законом, подзаконским актима, пословником и другим 

актима Комисије. 
 

Седнице Комисије 
члан 10. 

Комисија ради и одлучује о питањима из свог делокруга рада на седницама Комисије, 
које се припремају и сазивају по потреби. 

Комисија може да одлучује ако седници присуствује више од половине чланова, а 
одлучује већином гласова укупног броја присутних чланова. 

Председник и чланови Комисије имају право и дужност да присуствују седници и 
учествују у њеном раду и одлучивању. 

Чланови Комисије имају иста права, обавезе и одговорности за рад Комисије. 
Чланови Комисије своја права и дужности остварују активним учешћем на седницама 

као и у припремању, расправи, одлучивању и спровођењу аката и закључака  Комисије. 
Члан Комисије који је спречен да присуствује седници дужан је да благовремено (пре 

почетка седнице) обавести председника Комисије и оправда одсуство, а председник о својој 
спречености обавештава заменика председника. 

У случају да на седници није присутна потребна већина (кворум), седница се одлаже а 
почетак одређује у што краћем року, усменим или писаним путем. 
 

Радна тела Комисије 
Члан 11. 

Ради проучавања појединих питања из свог делокруга, израде предлога аката, 
извештаја и других докумената, као и обављања појединих радњи на терену, комисија може 
формирати радне групе из реда својих чланова. 
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Комисија оснива и друга радна тела ради ефикаснијег рада Комисије. 
Све акте, извештаје и друге документе које је израдила радна група или радно тело из 

став1. или 2. овог члана потребно је да Комисија  усвоји на првој наредној седници. 
 

Сазивање седница Комисије 
Члан 12. 

Писмени позив за седницу Комисије с предлогом дневног реда и потребним 
материјалом доставља се сваком члану Комисије. 

У позиву се обавезно назначава датум, време и место одржавања седнице као и 
предлог дневног реда за ту седницу. 

Уз позив из става 2. овог члана доставља се материјал за разматрање. 
 У случају да се ради о хитности одлучивања о појединим питањима из делокруга рада 
Комисије, позив чланова за седницу Комисије може се извршити усменим или телефонским 
путем. 

У случају из става 4.овог члана, предлог дневног реда и материјал за разматрање, 
доставља се сваком члану Комисије непосредно пре почетка седнице. 
 

III ТОК СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ 
 

Отварање седнице 
Члан 13. 

Седницом Комисије председава председник Комисије, а у случају његове спречености 
уколико је именован заменик председника. 

Председник отвара седницу Комисије, утврђује да ли постоји већина потребна за рад 
и одлучивање  (кворум), обавештава који су чланови најавили и оправдали одсуство и ко је 
позван да присуствује седници. 
 
  Дневни ред седнице 

Члан 14. 
Дневни ред седнице утврђује се на седници, тако што председник Комисије подсећа 

на предложени дневни ред и у вези са њим, даје потребна обавештења и образложења. 
Сваки члан Комисије може предложити да се предложени дневни ред измени или 

допуни и дужан је да тај предлог образложи, о чему Комисија одлуује без расправе. 
Председник Комисије може извршити измену у редоследу разматрања појединих 

тачака дневног реда или објединити расправу о појединим питањима, тј.тачкама дневног 
реда, а може предложити да се поједина тачка из дневног реда изостави или на дневни ред 
стави нова тачка.Комисија се изјашњава  о предлогу дневног реда у целини. 

Председник Комисије објављује утврђени дневни ред, након чега се прелази на 
расправу по редоследу питања из дневног реда. 

 
Записник 
Члан15. 

О свакој седници Комисије води се Записник. 
Записник садржи основне податке о седници, а нарочито: место, датум и време 

одржавања седнице; име председавајућег и присутних чланова Комисије;дневни ред 
седнице; битне делове излагања појединих чланова Комисије; предлоге усвојене на седници 
и донете одлуке, закључке и др.;резултате гласања о појединим питањима; предлоге изнете 
на седници;ставове Комисије и свако издвојено мишљење;. 

Члан Комисије који је на седници издвојио мишљење може тражити да се битни 
делови његовог мишљења унесу у записник. 

Члан Комисије може ставити примедбе на записник и тражити да се у њему изврше 
одговарајуће измене. О основаности примедби Комисија одлучује одмах без расправе. 
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Записник оверава својим потписом председник Комисије и записничар. 
Записничар може бити члан Комисије. 
Позив за седницу и Записник са свим материјалима са седнице обједињавају се по 

седници као један предмет, одлажу и чувају у архиви Комисије, тј.архиви писарнице 
Општинске управе Рача, сагласно прописима о архивскхој грађи и канцерајиском пословању. 
 

Акта Комисије 
Члан 16. 

Комисија доноси одлуке, закључке и образложења. 
Комисија доноси предлоге одлука о расподели и коришћењу средстава буџетског 

фонда по захтевима корисника а у складу са конкурсним условима и Програмом мера 
подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача 
за текућу годину. 

Комисија доставља Извештаје о реализацији Програма мера подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача Општинском већу 
општине Рача (Извештај обавезно садржи детаљан опис мера и радњи које је Комисија 
предузимала у току текуће године као и доказе о наменском и сврсисходном коришћењу 
средстава од стране корисника буџетског фонда. 

Нацрт аката Комисије припрема Секретар Комисије. 
 

IV ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Ступање на снагу Пословника 
Члан17. 

Пословник ступа на снагу даном доношења и потписивања од стране председника 
Комисије. 
 

Објављивање Пословника 
Члан18. 

Пословник се објављује на огласној табли Општинске управе Рача и Службеном 
гласнику СО-Рача. 
 

Измене и допуне Пословника 
Члан19 

Комисија доноси измене и допуне Пословника, односно одлучује о измени или 
допуни Пословника већином гласова од укупног броја чланова Комисије. 
 
 
Број:021-385/2016-III-01       Председник Комисије 
У Рачи, дана: 04.10.2016.г.        Бојан Милетић, с.р. 
 
 
 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07 и 
83/2014-др.закон), члана 66. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 
06/08,02/10 и 12/10) и члана 37. Пословника о раду Општинског већа ("Сл. гласник општине 
Рача", број 01/09, 17/16 ),  и члана 5. став 4 и члана 37 Одлуке о правима у социјалној 
заштити из надлежности општине Рача ( Службени гласник општине Рача бр. 25/2015 и 
5/2016 ) Општинско Веће општине Рача,на седници одржаној дана 09.09.2016. године, 
доноси: 
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ПРАВИЛНИК 
о изменама и допунама Правилника о остваривању права на новчану 

помоћ за студенте из осетљивих друштвених група 
 

Члан 1. 
Мења се Правилни о остваривању права на новчану помоћ за студенте из осетљивих 
друштвених група бр. 110-07/12-II-01 („ Службени гласник општине Рача“ бр 7/2012 )  
 

Члан 2. 
У члану 3. ст.2.  број 5,00 мења се бројем 4,50 
 

Члан 3. 
У члану 4. мењај се став 2. који гласи : 
Износ помоћи за студенте биће у месечном износу и то : 

1. за прву годину студија у висини од 4.000,00 динара 
2. за другу годину студија у висини од 5.000,00 динара 
3. за трећу годину студија у висини од  6.000,00 динара 
4. за четврту и пету годину студија, као и за мастер студије у висини од 7.000,00 динара.  

 
Члан 4. 

Остали чланови Правилника остају непромењени. 
 

Члан 5. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику Општине Рача. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 

Бр: 021-339/2016-II-01                                П Р Е Д С Е Д Н И К      
Дана: 09.09.2016. године             Ненад Савковић, с.р. 
                                                                                                                                 
 
 

Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 06.10.2016.године, на основу 
члана 13. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 06/08,02/10 и 12/10),  
члана 27. став 10. Закона о јавној својини (Службени гласник Републике Србије број 72/11, 
88/13 и 105/14 ), члана 3. став 4. 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 Републике Србије број 24/12 
и 48/2015), члана 12. и члана 20. став 6 . Одлуке о прибављању и располагању стварима у 
јавној својини општине Рача (Службени гласник општине Рача број 24/15) на предлог 
општинског већа Општине Рача, донела је: 
  

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 I ОДОБРАВА СЕ прибављање у јавну својину општине Рача, кп.бр. 612/41  К.О. Рача, 
површине 05а 62м2 , потес "Рача поље", ливада прве класе, уписана у ЛН бр. 608, чији је 
власник Божић( Томислав) Милена  из Малог Мирашевца, улица Шумадијска број 1, а све у 
циљу привођења намени за јавну површину. 
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 II Непокретност из члана један овог Решења ће се прибавити  непосредном погодбом,  
под тржишним условима, уз накнаду од 500,00 динара  по м2 ,а што за 562 метра квадратна  
износи укупно 281.000,00 динара. 
 
 III На основу овог Решења ће се закључити уговор о купопродаји,  између општине 
Рача  и Божић Милене  из Малог Мирашевца, улица Шумадијска број 1, а купопродајна цена 
ће се  исплатити, у року од 8 дана од дана овере уговора код јавног бележника.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Oдлуком о покретању поступка прибављања непокретности у јавну  својину општине 
Рача непосредном погодбом  Скупштине општине Рача број                   020 -63/2016-I -01 од 
01.08.2016 године, покренут је поступак прибављања непокретности у јавну својину општине 
Рача, непосредном погодбом, под тржишним условима и то кп.бр. 612/41  К.О. Рача, ливада 
прве класе, у површини од 05.62 ара, уписана у ЛН бр. 608 за КО Рача, чији је власник Божић 
Милена из Малог Мирашевца, улица Шумадијска број 1   у циљу привођена намени за јавну 
површину а у складу са  ПГР градског насеља Рача( „Сл Гласник општине Рача“ број 11/12 и 
14/15). 
 У  члану 4.  наведене Одлуке поред осталог је наведено,  да  су разлози за спровођење 
поступка прибављања непокретности   садржани у чињеници да предметна непокретност на 
терену представља јавни некатегорисани пут који користе становници општине Рача.  

Одлуком  је предложено да се наведена непокретност у јавну својину прибави 
непосредном погодбом, по тржишним условима, јер  у конкретном случају није могуће 
прибављање непокретности у јавну својину општине Рача, путем лицитације или 
прикупљањем писаних понуда, као уобичајених начина за прибављање непокретности у 
јавну својину. 

 Комисија  формирана Решењем Скупштине општине Рача  број               020-127/2015-
I-01 од 16.12.2015, за спровођење поступка  прибављања у јавну својину, отуђење 
непокретности из јавне својине и давање у закуп ствари у јавној својини општине Рача  је 
након доношења Одлуке  о покретању поступка доставила записник  Општинском већу 
општине Рача са предлогом да Скупштина општине Рача  донесе решење којим ће одобрити 
прибављање  непокретности у јавну својину кп.бр. 612/41  КО Рача  у површини од 562 м2 у 
потесу "Рача поље", ливада прве класе-градско грађевинско земљиште, уписана у ЛН бр. 608 
за КО Рача, чији је власник Божић Милена  из Малог Мирашевца, улица Шумадијска бр. 1  за 
укупну цену од 281.000,00 динара коју ће општина Рача  именованој исплатити. 
 Полазећи од свега напред наведеног Општинско веће општине Рача  је утврдило да је 
прибављање непокретности из диспозитива овог решења, непосредном погодбом, једино 
могуће решење, које је у интересу општине Рача  да постане власник парцеле која на терену 
представља јавни некатегорисани пут  па предлаже Скупштини општине Рача ,  да сходно 
члану 29. став 4. Закона о јавној својини  и члану 3. Уредбе о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и 
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда, донесе решење, као у 
диспозитиву. 
 
 ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења, може се покренути управни спор, пред 
Управним судом Републике Србије, у року од 30 дана од дана уручења решења. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
Бр: 020-94/2016-I -01                                  П Р Е Д С Е Д Н И К      
Дана: 06.10.2016. године                                                                      Душан Ђоковић, с.р. 
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 Скупштина општине Рача,  на основу члана 52. Закона о планирању и изградњи ("Сл. 
гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - 
одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014) и чланова 2. и 4. 
Правилника о условима и начину рада Комисије за стручну контролу планских докумената, 
Комисије за контролу усклађености планских докумената и Комисије за планове јединице 
локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 55/2015), на седници одржаној дана 
06.10.2016. године, на предлог Општинског већа општине Рача, донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању заменика Председника комисије и члана комисије  за планове 

 
1. Именује се члан комисије, Јован Марковић, дипл.инж. грађ., из Раче, са станом у 

улици Светог Саве број 24, за заменика председника комисије за планове. 
2. Именује се Александар Сенић из Сепаца, дип. инжињер грађевине,  за члана комисије 

за планове испред Скупштине општине Рача . 
3. Решење ступа на снагу даном доношења 
4. Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача. 

 
Образложење 

 
Општинском Већу општине Рача обратила се Служба за урбанизам , изградњу и 
инспекцијски надзор општинске Управе Рача, достављајући записник са седнице Kомисије за 
планове општине Рача  бр. 350-23/2016-I-04 од 26.09.2016. године,  са мишљењем Комисије 
за планове да се прошири састав комисије и да се именује заменик Председника комисије, 
како би комисија могла ефикасније да функционише. 
Сматрајући захтев оправданим донето је Решење као у диспозитву. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
Бр:  020-93/2016-I -01                                     П Р Е Д С Е Д Н И К      
Дана: 06.10.2016. године                                                                         Душан Ђоковић, с.р. 
 
 
 
 На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( „Сл. гл. Републике Србије“, бр. 
129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 66. Статута општине Рача ( „Сл. гласник општине Рача“, 
бр. 6/2008, 2/2010 и 12/2010), члана 37. Пословника о раду Општинског већа општине Рача ( 
„Сл. гласник општине Рача“, бр. 1/2009 и 17/2016) и на основу члана 8. став 2. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, број 41/09), Општинско веће 
општине Рача, на седници одржаној дана 04.10.2016. године, донело је 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ОСНИВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА 

ПУТЕВИМА 
 

1. Оснива се Општински савет за безбедност саобраћаја на путевима (у даљем тексту 
Савет), као тело за координацију, са трајним задатком подстицања, организовања и 
усклађивања послова безбедности саобраћаја на путевима из надлежности општине 
Рача. 

2. Савет из тачке 1. овог Решења чине:  
 Председник општине Рача, председник Савета; 
 Заменик председника општине Рача, заменик председника Савета; 
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 Председник МУП РС-ПС Рача-командир, члан Савета; 
 Представник МУП РС, Официр за унапређење организовања и функционисања 

ПС Рача по пословима саобраћаја, заменик члана Савета ПС Рача; 
 Директор Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Рача“, члан 

Савета; 
 Заменик начелника општинске управе Рача, члан Савета;  
 Извршилац за послове ЈП „Дирекција за изградњу општине Рача“ и саобраћаја, 

члан Савета;  
 Секретар ОШ „Карађорђе“, члан Савета; 
 Начелник одељења за привреду, буџет и локални економски развој, члан 

Савета.  
У раду Савета могу да учествују и представници других заинтересованих субјеката. 

3. Савет непрекидно прати стање безбедности саобраћаја на путевима и на основу тога 
покреће иницијативе за предузимање одговарајућих мера и активности, у циљу 
унапређења безбедности саобраћаја на путевима и исте предлаже Општинском већу, а 
посебно иницијативе за доношење стратешких аката, програма и планова, као што су: 
 Стратегија безбедности саобраћаја на путевима; 
 Извршни план безбедности саобраћаја; 
 Програм рада у области безбедности саобраћаја; 
 Програм трошења средстава намењених унапређењу безбедности саобраћаја, и 

др. 
 Покреће иницијативе за доношење нових и измене постојећих прописа који се 

односе на безбедност саобраћаја.  
4. Савет разматра предлоге и даје мишљења на све акте који се односе на безбедност 

саобраћаја на путевима. 
5. Савет може формирати радне групе за поједине области рада.  
6. Стручне, организационе и административно-техничке послове за потребе Савета 

обављаће Извршилац за послове ЈП „Дирекција за изградњу општине Рача“ и 
саобраћаја, као и стручне службе општинске управе Рача. 

7. Решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења. 
8. Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Решење о оснивању општинског 

Савета за безбедност саобраћаја на путевима број 344-17/2010-III од 
05.07.2010.године.  

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 
      Број: 021-386/2016-II-01                                                                Председник 
      Дана:04.10.2016.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. 


