Рача, 05.03.2004. године – број 1

Цена 100,00 динара

1.

Скупштина општине Рача, на седници одржаној 05.03.2004. године, на основу члана 2. став
2. Закона о матичним књигама и допуни Закона о матичним књигама(“Сл. гласник СРС”, бр.
15/90) и (''Сл. гласник РС'', број 57/2003) и Упутства о вођењу матичних књига и образаца
матичних књига (''Сл. гласник СРС'', број 48/90) и члана 25. Статута општине Рача (''Општински
сл. гласник'', број 4/99), донела је:
ОДЛУКУ
о матичним подручјима на територији општине Рача
Члан 1.
Одређују се матична подручја по насељеним местима општине Рача за које се воде матичне
књиге рођених, матичне књиге венчаних, матичне књиге умрлих и евиденција држављанства.
Члан 2.
Матична служба на територији општине Рача водиће се по следећим матичним подручјима

и то:
1. Матично подручје Рача за насељено место Рача, Доња Рача, Бошњане, Вишевац, Поповић,
Мирашевац, Вучић и Адровац.
2. Матично подручје Сипић за насељено место Сипић и Трска
3. Матично подручје Мало Крчмаре за насељено место Мало Крчмаре и Војиновац
4. Матично подручје Доње Јарушице за насељено место Доње Јарушице
5. Матично подручје Борци за насељено место Борци
6. Матично подручје Ђурђево за насељено место Ђурђево
7. Матично подручје Сараново за насељено место Сараново
8. Матично подручје Сепци за насељено место Сепци
9. Матично подручје Велико Крчмаре за насељено место Велико Крчмаре
Члан 3.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о организацији матичне службе на
територији општине Рача број ________ од 26.11.1972. године
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу 8 дана по објављивању у Службеном гласнику општине Рача
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-01/2004-01
Дана: 05.03.2004. године

Председник
Скупштине општине Рача
Слађан Радовановић, с.р.
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2.

На основу члана 74. Закона о грађевинском земљишту ("Сл.гласник РС" број 47/03) и чл.
25. Статута општине Рача ("Општински Службени гласник" бр.4/99) Скупштина општине Рача на
седници оржаној 05.03.2004. године, донела је :
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о висини накнаде
за уређивање грађевинског земљишта у 2004. години
Члан 1.
У одлуци о висини накнаде за уређивање грађевинског земљишта број 020-02/2003-01 од
10.12.2003. године у члану 5. став 1. (прва зона) после речи Милоша Савковића додаје се:
Солунски ратници до Изолме, лева страна Царице Милице до раскрснице М4 и Браће Хаџића.
У ставу 2. (друга зона) после речи улица Царице Милице додаје се: десна страна.
Члан 2.
После члана 5. додаје се члан 5.a. који гласи:
Члан 5.а.
Насеља која се налазе у зони III и IV где постоји могућност прикључка на канализацију и
водовод, накнада ће се одређивати према стварним трошковима и корисници су у обавези да сносе
100% трошкова.
Члан 3.
После члана 12. додају се чланови 12.а. и 12.б. који гласе
Члан 12.а.
Ради постављања привремених пословних монтажних објеката на сопственој парцели,
инвеститор ће плаћати накнаду за уређивање, и то:
ЗОНА
I зона
II зона
III зона
IV зона

Стамбени и производни
складишни простор
300,00 дин/м2
200,00 дин/м2
100,00 дин/м2
30,00 дин/м2

Пословни простор
1.100,00 дин/м2
800,00 дин/м2
500,00 дин/м2
150,00 дин/м2

Члан 12.б.
Ради постављања пословних објеката привременог карактера, утврђује се закупнина у 2004.
години за привремено коришћење грађевинског земљишта на јавним површинама до реализације
урбанистичког плана у годишњем износу, и то:
ЗОНА
I зона
II зона

Износ
500,00 дин/м2
400,00 дин/м2

Овако утврђена цена утврђиваће се код продуживања већ закључених уговора.
Ове цене су почетне приликом давања земљишта у закуп путем конкурса.
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Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-02/2004-01
Дана:05.03.2004. године

Председник
Скупштине општине Рача
Слађан Радовановић

3.

На основу члана 77. Закона о грађевинском земљишту(“Службени гласник РС”, бр. 47/03) и
члана 25. Статута општине Рача (“Службени гласник општине Рача”, бр. 4/99), Скупштина
општине Рача на седници одржаној дана 05.03.2004. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
Члан 1.
За коришћење градског грађевинског земљишта и за коришћење грађевинског земљишта у
грађевинском подручју плаћа се накнада.
Члан 2.
Средства од накнаде за коришћење грађевинског земљишта употребљавају се наменски за
његово уређење и за изградњу објеката комуналне инфраструктуре.
Члан 3.
Накнаду за коришћење неизграђеног грађевинског земљишта плаћа корисник, односно
сопственик земљишта.
Накнаду за коришћење изграђеног грађевинског земљишта плаћа власник објекта, односно
носилац права коришћења на објекту, односно посебном делу објекта, а када је објекат, односно
посебан део објекта дат у закуп на неодређено време, закупац објекта, односно део објекта.
Код станова на којима постоји станарско право, накнаду плаћа носилац станарског права.
Накнаду за привремено коришћење градског грађевинског земљишта у државној својини
плаћа корисник грађевинског земљишта, односно власник објекта на том земљишту.
Власник и закупац беправно подигнутог објекта.

стану.

Члан 4.
Под стамбеном површином подразумева се површина свих просторија које припадају том

Под површином пословног простора подразумева се површина простора која се користи за
пословну делатност са свим пратећим просторијама, као и површина земљишта које се користи у
пословне сврхе (економска дворишта, складишта робе, платои и сл.), као и гараже за службене
потребе.
За све остале објекте узима се стварна површина објекта.
Члан 5.
Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта утврђује се у зависности од обима
и степена уређености земљишта, његовог положаја у насељу, опремљености земљишта објектима
дрштвеног стандарда, саобраћајне повезаности земљишта са локалним, односно градским
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центром, радним зонама и другим садржајима у насељу и других погодности које земљиште има за
кориснике.
За коришћење грађевинског земљишта у грађевинском подручју плаћа се накнада ако је то
земљиште средствима општине, односно другим средствима у државној својини, опремљено
основним објектима комуналне инфраструктуре (електрична мрежа, водовод, приступни пут).
Члан 6.
Накнада за коришћење градског грађевинског земљишта плаћа се по квадратном метру
грађевинске парцеле или по квадратном метру изграђеног простора, и износи (годишње):
Ред.
бр.
1.

2.

Врста прихода
Изграђено градско грађевинско земљиште
- Стамбени простор
- Пословни простор
Неизграђено градско грађевинско земљиште

у динарима годишње
I зона
II зона III зона
6,00
12,00
2,00

4,00
8,00
1,00

2,00
6,00
0,50

1. Прва зона обухвата улице: Карађорђева од раскрснице путева М-4 – Р-109 (семафор), до нове
раскрснице путева Рача-Топола, односно, Рача-См. Паланка, улица Краља Петра Првог, Хајдук
Вељкова, Трговачка, професора Д. Марковића (и то: од раскрснице са Карађорђевом до
раскрснице са улицом Краља Петра Првог), улица Краљице Марије (од раскрснице са
Карађорђевом до раскрснице са улицом Краља Петра Првог), улица Боре Станимировића,
Опленачка, Ђуре Јакшића, Милоша Савковића, Солунских ратника до Изолме, ул. Царице
Милице лева страна до раскрснице М4 и Браће Хаџића.
2. Друга зона обухвата улице: Његошева, Омладинска, Милоша Обилића, улица Царице Милице
(десна среана – доња), Милана Кемевиша (само објекти са леве стране), Немањина, Косовска,
Цара Лазара, Радоја Домановића, Виноградска, Светог Саве, Николе Тесле, Вука Караџића,
Лепеничка, Видовданска, улица Проте Матеје(само објекти са леве стране), Станоја Главаша,
Шумадијска(само објекти са леве стране), Авалска, ул. проф. Драгише Марковића (од
раскрснице са ул. Краља Петра Првог до моста на потоку Бошњак), Рудничка, Колубарска
(само објекти са леве стране), ул. Краљице Марије (од раскрснице са ул. Краља Петра Првог
до ул. проф. Драгише Марковића), Јасеничка, ул. Павла Цукића, ул. др. Ђоке Митровића.
3. Трећа зона обухвата све остале просторе на подручју ГУП-а.
Члан 7.
Накнаду за коришћење грађевинског земљишта не плаћају:
• државни органи и организације који користе градско грађевинско земљиште у државној
својини, на коме су изграђени објекти у својини Републике Србије
• корисници материјалног обезбеђења породице, туђе неге и помоћи према подацима
Центра за социјални рад и решењима корисника истих
• корисници неизграђеног грађевинског земљишта које је Урбанистичким планом
предвиђено за изградњу до рока реализације утврђеном одговарајућим планским
документом.
Члан 8.
Утврђивање накнаде по овој Одлуци врши Фонд за грађевинско земљиште Рача –
обрачуном (решењем).
На решење, односно обрачун из става 1. овог члана може се уложити приговор Извршном
одбору Скупштине општине Рача у року од 15 дана од дана пријема решења, односно обрачуна.
Накнада за коришћење грађевинског земљишта плаћа се тромесечно на одговарајући рачун
Фонда за грађевинско земљиште.
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Принудну наплату врши РУЈП – одељење у Рачи по прописима о наплати пореза на
доходак грађана.
Члан 9.
У погледу обрачуна, камате иосталог што није посебно прописано овом Одлуком,
примењују се одредбе Закона о порезу на доходак грађана.
Члан 10.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о накнади за коришћење
грађевинског земљишта (“Службени гласник општине Рача”, бр. 7/2002).
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном гласнику општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-03/2004-01
Дана: 05.03.2004. године

Председник
Скупштине општине Рача
Слађан Радовановић

4.

На основу члан 10. Закона о референдуму и народној иницајативи ("Сл. гласник РС", број
48/94 и 11/98) и члана 25. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 4/99),
Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 05.03.2004. године, донела је:
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА
НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ СИПИЋ

Члан 1.
Поводом иницијативе грађана Месне заједнице Сипић за увођење самодоприноса на
територији Месне заједнице Сипић за период од 01.01.2004. до 31.12.2008. године, расписује се
референдум на којем ће се грађани изјаснити о иницативи за увођење самодоприноса на
територији Месне заједнице Сипић.
Члан 2.
Право учешћа на референдуму имају грађани који имају изборно право и пребивалиште на
територији за коју се уводи самодопринос, као и грађани који немају изборно право и
пребивалиште на територији за коју се уводи самодопринос, ако на тој територији имају
непокретну имовину, а средствима која ће се прикупити самодоприносом побољшавају се услови
коришћења те имовине.
Одлука о увођењу самодоприноса сматра се донетом ако се за њу изјаснила већина од
укупног броја грађана из претходног става.
Члан 3.
Референдум о увођењу самодоприноса на територији Месне заједнице Сипић одржаће се
дана 21.03.2004. године, у времену од 0800 до 1900 часова.
Члан 4.
Поступак спровођења референдума одржаће се у складу са одредбама Закона о
референдуму и народној иницијативи и Статута општине Рача.
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Члан 5.
Скупштина општине Рача ће решењем именовати Комисију која ће спровести референдум.
Трошкове референдума сносиће Скупштина општине Рача.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рача.
Број: 020-4/2004-01
Дана 05.03.2004. године

Председник
Скупштине општине Рача
Слађан Радовановић

5.

На основу члана 14. Закона о референдуму и народној иницативи и члана 25. Статута
општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 4/99), Скупштина општине Рача на седници од
05.03.2004. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА

I За спровођење референдума за територију општине (месне заједнице) Сипић о питању
изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса за
• изградњу терена за мале спортове,
• изградњу гробљанске куће-капеле са ограђивањем сеоског гробља,
• доградњу путева: Вучић-Сипић-Бадњевац, Сипић-Висак, пута за засеок Радовановићи,
кружног пута у Медни и одржавање осталих путева у селу,
• сређивање сеоске чесме са изградњом базена већег капацитета, уређењем прилаза и
насипањем пута до чесме,
• сређивање фасаде Дома културе и
• текуће потребе Месне заједнице,
образује се Комисија у саставу:
1. Славољуб Миљојковић, за председника Комисије,
2. Живадин Ђорђевић, за члана Комисије,
3. Радош Сретеновић, за члана Комисије.
За заменике се одређују:
1. Саша Јевтић, за заменика председника Комисије,
2. Саша Стевановић, за заменика члана Комисије,
3. Слободан Марковић, за заменика члана Комисије.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

II Комисија за спровођење референдума има следеће задатке:
Стара се за законито спровођење референдума,
Обавља техничке припреме за спровођење референдума,
Одређује гласачка места и именује чланове Одбора за спровођење гласања,
Одређује време гласања,
Утврђује и проглашава резултате референдума,
Врши и друге послове одређене Законом и Статутом општине.

III Комисија за спровођење референдума обавезна је да Скупштини општине Рача преда
извештај о спроведеном референдуму у року од 5 дана од дана спроведеног референдума.
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IV Одлуку донету на референдуму Комисија за спровођење референдума има објавити на
начин на који се објављују прописи општине која је расписала референдум.
Број: 020-5/2004-01
Дана: 05.03.2004. године

Председник
Скупштине општине Рача
Слађан Радовановић

6.

На основу члана 89. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 9/2002) и
члана 25. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 4/99), Скупштина општине
Рача, на седници одржаној дана 05.03.2004. године, утврдила је:
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
Члан 1.
Ради задовољења заједничких потреба и интереса грађана према Програму намене
средстава самодоприноса за
• изградњу терена за мале спортове,
• изградњу гробљанске куће-капеле са ограђивањем сеоског гробља,
• доградњу путева: Вучић-Сипић-Бадњевац, Сипић-Висак, пута за засеок Радовановићи,
кружног пута у Медни и одржавање осталих путева у селу,
• сређивање сеоске чесме са изградњом базена већег капацитета, уређењем прилаза и
насипањем пута до чесме,
• сређивање фасаде Дома културе и
• текуће потребе Месне заједнице,
уводи се самодопринос на подручју Месне заједнице Сипић.
Одлука о увођењу самодоприноса доноси се референдумом.
Члан 2.
Самодопринос се уводи у новцу и радној снази, за период од 01.01.2004. године, до
31.12.2008. године.
Члан 3.
Самодопринос се уводи у новцу и радној снази у укупном износу од _____________ динара.

1.
2.
3.
4.

Члан 4.
Самодопринос се плаћа по следећим стопама:
На нето зараде, односно плате радника
На приход од пољопривреде и шумарства из 2003. године
На приходе од самосталних делатности
На приходе занатлија у паушалном износу

-

Самодопринос у радној снази:
један радни дан сви способни мушкарци од 18 до 65 година.

2%
50%
2%
2%

Члан 5.
Од обавезе плаћања самодоприноса ослобађају се примања и имовина који су Законом о
порезу на доходак грађана ("Сл. гласник РС", број 24/2001) изузети од опорезивања.
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Члан 6.
За остваривање програма коришћења средстава самодоприноса одговоран је Месни одбор
Месне заједнице Сипић.
Члан 7.
Месни одбор Месне заједнице Сипић дужан је да сваких 6 месеци информише грађане о
остварењу и утрошку средстава самодоприноса.
Наредбодавац за исплате из средстава самодоприноса је председник Месног одбора Месне
заједнице Сипић.
Члан 8.
Одлуку о увођењу самодоприноса доносе грађани који имају изборно право и
пребивалиште на подручју за које се уводи самодопринос, као и грађани који немају изборно
право и пребивалиште на подручју за које се уводи самодопринос ако на том подручју имају
непокретну имовину, а средствима се побољшавају услови коришћења те имовине, на
референдуму који ће се одржати дана 21.03.2004. године.
Одлуку о расписивању референдума на подручју Месне заједнице Сипић у складу са
Статутом општине Рача, доноси Скупштина општине Рача.
Члан 9.
У случају да се утврђени износ самодоприноса по члану 3. ове Одлуке о наплати пре истека
трајања самодоприноса, орган надлежан за остваривање програма коришћења средстава ће својом
одлуком обуставити даљу наплату самодоприноса.
Члан 10.
Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача, након спроведеног
референдума.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рача, а примењиваће се од 01.01.2004. до 31.12.2008. године.
Број: 020-6/2004-01
Дана 05.03.2004. године

Председник
Скупштине општине Рача
Слађан Радовановић

7.

Скупштина општине Рача, на својој седници одржаној дана 05.03.2004. године, а на основу
члана 155. став 1. Закона о основама системна образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 62.
и 63/2003) и члана 25. Статута општине Рача (“Општински сл. гласник”, број 5/99), донела је:
РЕШЕЊЕ
о разрешењу чланова Управног одбора
Дечијег вртића “Наша радост” из Раче

I Разрешавју се чланови Управног одбора Дечијег вртића “Наша радост” из Раче, и то:
1.
2.
3.
4.
5.

Слађан Радовановић, из В. Крчмара, проф., Председник СО-е Рача
Љиљана Мијаиловић, из Ђурђева, дипл. ецц., радник "Credy" банке – филијала Рача
Саша Златковић из Раче, електроинжињер, радник "11. Октобра" из Раче
Љубина Траиловић, из Раче, медицинска сестра дечијег вртића “Наша радост” из Раче
Верка Маринковић из Вишевца, спремачица Дечијег вртића “Наша радост” из Раче
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II Ово решење ступа на снагу даном доношења и истим известити именоване из става 1. овог
решења и Дечији вртић “Наша радост” из Раче.
III

Ово решење објавити у “Службеном гласнику општине Рача”
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-07/2004-01
Дана: 05.03.2004. године

Председник
Скупштине општине Рача
Слађан Радовановић

8.

Скупштина општине Рача, на својој седници одржаној дана 05.03.2004. године, а на основу
члана 160. Закона о основама системна образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 62. и
63/2003) и члана 25. Статута општине Рача (“Општински сл. гласник”, број 5/99), донела је:
РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног одбора
Дечијег вртића “Наша радост” из Раче
I Именује се Управни одбор Дечијег вртића “Наша радост” из Раче, у саставу и то:
6. Оливера Томић из Раче, васпитач Дечијег вртића “Наша радост” из Раче
7. Љубина Траиловић, из Раче, медицинска сестра дечијег вртића “Наша радост” из Раче
8. Верка Маринковић из Вишевца, спремачица Дечијег вртића “Наша радост” из Раче
9. Саша Златковић из Раче, електроинжињер, радник "11. Октобра" из Раче
10. Зоран Радоњић, из Раче, дипл. електроинжењер, професор "Средње школе" у Рачи
11. Наталија Јанковић из Раче, медицинска сестра, незапослена
12. Гордана Степковић из Раче, економиста, радник РЈУП – одељење у Рачи
13. Ана Петровић из Раче, наставник енглеског језика, радник ОШ "Карађорђе" из Раче
14. Владан Вићентијевић из Раче, матурант гимназије, дир. Туристичке организације општине
Рача.

II Ово решење ступа на снагу даном доношења и истим известити именоване из става 1. овог
решења и Дечији вртић “Наша радост” из Раче.
III

Ово решење објавити у “Службеном гласнику општине Рача”
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-08/2004-01
Дана: 05.03.2004. године

9.

Председник
Скупштине општине Рача
Слађан Радовановић

Скупштина општине Рача, на својој седници одржаној дана 05.03.2004. године, а на основу
члана 155. став 1. Закона о основама системна образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 62.
и 63/2003) и члана 25. Статута општине Рача (“Општински сл. гласник”, број 5/99), донела је:
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РЕШЕЊЕ
I

Даје се сагласност на Статут Дечујег Вртића "Наша радост" из Раче.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и истим известити Дечији вртић “Наша
радост” из Раче.
III

Ово решење објавити у “Службеном гласнику општине Рача”
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-09/2004-01
Дана: 05.03.2004. године

Председник
Скупштине општине Рача
Слађан Радовановић
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САДРЖАЈ

1.

Одлука о матичним подручјима на територији општине Рача

1

2.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о висини накнаде за уређивање грађевинског
земљишта у 2004. години

2

3.

Одлука о висини накнаде за коришћење грађевинског земљишта

3

4.

Одлука о расписивању референдума на територији Месне заједнице Сипић

5

5.

Одлука о образовању комисије за спровођење референдума

6

6.

Предлог одлуке о увођењу самодоприноса

7

7.

Решење о разрешењу чланова Управног одбора Дечјег вртића "Наша радост" из Раче

8

8.

Решење о именовању чланова Управног одбора Дечјег вртића "Наша радост" из Раче

9

9.

Решење о давању сагласности на Статут Дечјег вртића "Наша радост" из Раче

9

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 Скупштина општине Рача; Главни и одговорни уредник Марија Николић, Секретар
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-003 и 034/751-175.

