
 
 
Рача, 07.06.2007. године – број 1             Цена 100,00 динара 
 
1. 

Скупштина општине Рача на седници одржаној дана 16.03.2007. године, на основу члана 
32. став 1. тачка 10. Статута општине Рача ("Службени гласник општине Рача", број 4/2002), 
Одлуке у измени и допуни Статута општине Рача("Службени гласник општине Рача", број 3 и 
9/2004) и члана 20. Одлуке о Општинском већу општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 
9/04), на предлог Председника општине Рача донела је: 
 
 

РЕШЕЊЕ 
о разрешењу члана Општинског већа општине Рача 

 
 

1. Разрешава се дужности у Општинском већу општине Рача, Момир Милановић из Доње 
Раче,  инжењер машинства, члан. 

 
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења и истим известити именованог из става 1. овог 

решења и исто објавити у "Службеном гласнику општине Рача". 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
Број: 020-1/2007-03            ПРЕДСЕДНИK  
Дана: 16.03.2007. године            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

Драгана Живановић 
 
2. 

Скупштина општине Рача на седници одржаној дана 16.03.2007. године, на основу члана 
32. став 1. тачка 10. Статута општине Рача ("Службени гласник општине Рача", број 4/2002), 
Одлуке у измени и допуни Статута општине Рача("Службени гласник општине Рача", број 3 и 
9/2004) и члана 20. Одлуке о Општинском већу општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 
9/04), на предлог Председника општине Рача донела је: 
 

РЕШЕЊЕ 
о избору члана Општинског већа општине Рача 

 
 

1. У Општинско веће општине Рача, бира се Зоран Милошевић из Раче, пољопривредни 
техничар, за члана. 
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2. Ово решење ступа на снагу даном доношења и истим известити именованог из става 1. овог 
решења и исто објавити у "Службеном гласнику општине Рача". 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
 
Број: 020-2/2007-03                   ПРЕДСЕДНИK  
Дана: 16.03.2007. године            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

Драгана Живановић 
  
3. 
 Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 04.06.2007. године, на основу члана 
32. став 1. тачка 5. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача" број 4/02, 3/04, 9/04 и 4/05), 
а у вези са чланом 7. и 36. Закона о превозу у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", број 46/95, 
66/01, 61/05, 91/05 и 62/06), на предлог Председника општине Рача донела је: 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ТАКСИ-ПРЕВОЗУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА 
 

Члан 1. 
 Члан 4. брише се, а нови члан 4. гласи: 
 
 Овом одлуком, поред услова предвиђених законом, утврђују се ближи услови за обављање 
такси-превоза предузетника и правних лица. 
 
 Предузетник за обављање такси-превоза, предузетник, поред услова прописаних законом 
мора да испуњава и следеће услове: 
 

1. Да има возачку дозволу најмање "Б" категорије 
2. Да је власник или корисник најмање једног возила по основу уговора о лизингу или закупу, 

које испуњава услове утврђене законом, за које је извршио преглед и прибавио такси-
дозволу 

3. Да није под истрагом и да није осуђиван за кривична дела против безбедности јавног 
саобраћаја, да му није изречена заштитна мера за обављање такси-превозом 

4. Да није под забраном управљања моторним возилом 
5. Да није у радном односу 

 
Члан 2. 

 Члан 7. брише се, а нови члан 7. гласи: 
 
 Предузертник који такси возачу у правном лицу који испуњава услове прописане Законом и 
овом Одлуком, орган Општинске управе издаје такси дозволу и такси легитимацију. 

 
Члан 3. 

 После члана 7., доодаје се нови члан 7.а. који гласи: 
 
 Такси легитимација возача садржи следеће податке: 

- Име, презиме и лични број возача: 
- Фотографију возача; 
- Назив превозника са којим има закључен Уговор о раду, односно назив Удружења чији је 

превозник члан; 
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- Датум издавања такси легитимације; 
- Заштитни број обрасца и редни број регистра; 
- Ознака да је легитимацију издала Општинска управа Рача. 

 
Члан 4. 

 У члану 9. став 1 алинеја 1., после речи "такси дозволу" додају се речи "и такси 
легитимацију возача". 
 

Члан 5. 
 Члан 17. брише се. Нови члан 17. гласи: 
 
 Локације такси-стајалишта на територији општине Рача су: 

- Улица Карађорђева – испред хотела "Шумадија"; 
- На платоу на углу између улица Драгише Марковића у Краља Петра I; 
- Улица Хајдук Вељкова – лева страна гледано према Аутобуској станици, поред предузећа 

"Шумадија". 
 
Такси-стајалишта могу бити одређена и на другим локацијама у складу са програмом 

коришћења јавног грађевинског земљишта, имајући у виду потребе општине. 
 

Члан 6. 
Члан 35. мења се, тако да члан 35. гласи: 

 
 Новчаном казном у износу од 20.000,00 - 100.000,00 динара казниће се правно лице, 
односно од 5.000,00 - 50.000,00 динара одговорно лице у правном лицу за следеће прекршаје: 

1. Ако не испуњава услове за бављење такси превоза из чл. 4. став 1. тачка 2. 
2. Ако такси превоз обавља без решења органа општинске управе за послове привреде (члан 5. 

Одлуке). 
3. Ако такси возило не испуњава услове прописане чланом 10. Одлуке. 
4. Ако такси возило обележи супротно одредби члана 11. Одлуке. 
5. Ако такси возило превози ствари и опасне материје чија је забрана утврђена Законом (члан 14. 

Одлуке). 
6. Ако такси стајалиште користи супротно одредби члана 16. Одлуке. 
7. Ако накнаду за такси превоз утврди супротно важећем ценовнику (члан 27. Одлуке). 
8. Ако омета саобраћајног инспектора у вршењу инспекцијског надзора над применом ове 

Одлуке (члан 34. Одлуке). 
 

Члан 7. 
Члан 36. мења се, тако да члан 36. гласи: 

 
 Новчаном казном у износу од 10.000,00 - 50.000,00 динара казниће се предузетник за 
следеће прекршаје: 
1. Ако не испуњава услове за обављање такси превоза из чл. 4. ст. 1. тачка 1. 
2. Ако такси превоз обавља без такси дозволе и такси легитимације (члан 7. Одлуке). 
3. Ако такси возило превози ствари и опасне материје чија је забрана утврђена Законом (члан 14. 

Одлуке). 
4. Ако такси стајалиште користи супротно одредби члана 16. Одлуке. 
5. Ако поступа супротно одредби члана 21. Одлуке. 
6. Ако поступа супротно одредби члана 22. Одлуке. 
7. Ако поступа супротно одредби члана 23. Одлуке. 
8. Ако поступа супротно одредби члана 24. Одлуке. 
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9. Ако поступа супротно одредби члана 25. Одлуке. 
10. Ако накнаду за обављени превоз наплаћује супротно одредби члана 27. Одлуке. 
11. Ако поступи супротно одредби члана 28. Одлуке. 
12. Ако на захтев путника не изда рачун о извршеној услузи са прописаним подацима (члан 29. 

Одлуке). 
13. Ако поступи супротно одредби члана 30. Одлуке. 
14. Ако омета градског саобраћајног инспектора у вршењу инспекцијског надзора над применом 

ове Одлуке (члан 34. Одлуке). 
 

Члан 8. 
Члан 37. мења се, тако да члан 37. гласи: 

 
 Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара која се наплаћује на лицу места казниће се 
предузетник за следеће прекршаје: 
 1. Ако поступа супротно одредби члана 9. ове Одлуке. 
 2. Ако такси возило не испуњава услове прописане чланом 10. Одлуке. 
 3. Ако такси возило обележи супротно одредби члана 11. Одлуке. 
 4. Ако такси возило користи супротно одредби члана 18. Одлуке. 
 5. Ако такси возило паркира ван утврђених такси стајалишта (члан 19. Одлуке). 
 6. Ако такси возило користи супротно одредби члана 26. Одлуке. 
 

Члан 9. 
Члан 38. мења се, тако да члан 38. гласи: 

 
 Новчаном казном у износу од 3.000,00 – 10.000,00 динара казниће се такси возач у правном 
лицу за следеће прекршаје: 
1. Ако такси возило превози ствари и опасне материје чија је забрана утврђена Законом, члан 14. 

ове Одлуке. 
2. Ако поступа супротно одредби члана 21. Одлуке. 
3. Ако поступа супротно одредби члана 22. Одлуке. 
4. Ако поступа супротно одредби члана 23. Одлуке. 
5. Ако поступа супротно одредби члана 24. Одлуке. 
6. Ако поступа супротно одредби члана 25. Одлуке. 
7. Ако накнаду за обављени превоз наплаћује супротно одредби члана 27. Одлуке. 
8. Ако поступа супротно одредби члана 28. Одлуке. 
9. Ако на захтев путнника не изда рачун о извршеној услузи са прописаним подацима (члан 29. 

Одлуке). 
10. Ако поступа супротно одредби члана 30. Одлуке. 
11. Ако омета градског саобраћајног инспектора у вршењу инспекцијског надзора над применом 

ове Одлуке (члан 34. Одлуке). 
 

Члан 10. 
Члан 39. мења се, тако да члан 39. гласи: 

 
 Новчаном казном у износу од 3.000,00 динара  која се наплаћује на лицу места  казниће  се 
такси возач у правном лицу за следеће прекршаје: 
1. Ако поступа супротно одредби члана 9. ове Одлуке. 
2. Ако такси превоз обавља без такси дозволе и такси легитимације (члан 7. 
    Одлуке). 
3. Ако такси возило користи супротно одредби члана 18. ове Одлуке. 
4. Ако такси возило паркира ван утврђених такси стајалишта (члан 19. Одлуке). 
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Члан 11. 
 Остале одредбе Одлуке о ауто-такси превозу на територији општине Рача остају на снази. 
 

Члан 12. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 
општине Рача. 
 

Скупштина општине Рача 
 
 
Број: 020-4/2007-01        Председник 
Датум: 04.06.2007. године      Скупштине општине Рача 
             Драгана Живановић 
 
4. 
 Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 04.06.2007. године, на основу члана 
32. став 1. тачка 13. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача" број 4/02, 3/04, 9/04 и 
4/05), а у вези са чланом 78. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 9/2002), и члана 
8. став 2. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", број 62/2006), на предлог 
Председника општине Рача донела је: 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ 

ОПШТИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ 
 

Члан 1. 
 У таксеној тарифи општинских административних такси ("Сл. гласник општине Рача", број 
12/04), после тарифног броја 9 додаје се нови тарифни број: 
 

Тарифни број 10 
- утврђивање испуњености услова возила за обављање такси-превоза – 1.000,00 динара 
- за издавање такси-дозволе возила – 1.000,00 динара 
- за издавање такси-легитимације возача – 300,00 динара 
- за закуп такси-стајалишта на месечноном нивоу:  

o за таксисте регистроване у општини Рача – 200,00 динара; 
o за таксисте регистроване ван општине Рача – 500,00 динара. 

-  за закуп такси-стајалишта на годишњем нивоу:  
o за таксисте регистроване у општини Рача – 800,00 динара; 
o за таксисте регистроване ван општине Рача – 1.500,00 динара. 

 
Члан 2. 

 Остале одредбе таксених тарифа остају на снази. 
 

Члан 3. 
 Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Рача. 
 

Скупштина општине Рача 
 
 
Број: 020-5/2007-01                Председник 
Датум: 04.06.2007. године            Скупштине општине Рача 
               Драгана Живановић 
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5. 
 Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 04.06.2007. године, на основу члана 
32. став 1. тачка 5.  и тачка 7. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача, број 4/02, 3/04, 
9/04 и 4/05), Закона о локалној самоуправи, Закона о комуналним предузећима, Закона о јавним 
предузећима и обављању делатности од општег интереса, као и Споразума од _________________ 
број ________________ о заједничком спровођењу активности у циљу изградње једне регионалне 
санитарне депоније комуналног отпада за територије Деспотовац, Лапово, Баточина, Велика 
Плана, Рача и Свилајнац, Скупштина општине Рача донела је: 
 

О Д Л У К У 
 
I ДАЈЕ СЕ САГЛСНОСТ на Одлуку Привредног друштва "ВРБАК" ДОО Лапово, од 
31.08.2006. године о РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ЈАВНИХ 
ПОНУДА ЗА ИЗБОР СТРАТЕШКОГ ПАРТНЕРА ЗА ПОВЕРАВАЊЕ ОБАВЉАЊА 
КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ. 
 
II ДАЈЕ СЕ САГЛСНОСТ на расписани ЈАВНИ КОНКУРС из тачке 1. ове Одлуке од 
07.09.2006. године, као и на ИЗВРШНИ ИЗБОР СТРАТЕШКОГ ПАРТНЕРА A.S.A 
INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL SERVICES GmbH. 
 
III ДАЈЕ СЕ САГЛAСНОСТ Привредном друштву "ВРБАК" ДОО Лапово, да У ИМЕ И ЗА 
РАЧУН општине Рача (као једног од ОСНИВАЧА овог ДОО) закључи са стратешким пратнером 
из става II ове одлуке, Уговор о ПОВЕРАВАЊУ обављања КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ, на 
период од 25 година. 
 
IV ДАЈЕ СЕ САГЛСНОСТ Привредном друштву "ВРБАК" Лапово, да са стратешким 
партнером оснује привредно друштво (ДОО), ради ЗАЈЕДНИЧКОГ обављања поверених 
делатности прикупљања, превоза и одлагања отпада на регионалну санитарну депонију чврстог 
комуналног отпада у Лапову, при чему ће стратешки партнер САМОСТАЛНО обављати поверене 
послове селекције и пласмана секундарних сировина, суфинансирања изградње регионалног 
центра за сакупљање, селекцију и одлагање комуналног чврстог отпада и управљања регионалним 
центром. 
 
V Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Рача. 
 

Скупштина општине Рача 
 
 
Број: 020-6/2007-01        Председник 
Датум: 04.06.2007. године      Скупштине општине Рача 
             Драгана Живановић 
 
 
6. 
 Скупштина општине Рача на седници одржаној дана 04.06.2007. године, на основу члана 32. 
став 1. тачка 7. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача". број 4/02, 3/04, 9/04 и 4/05), а у 
вези са чланом 104.-183. Закона о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", број 125/04), члана 
30. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 9/02, 33/04, 135/04), на 
предлог Председника општине Рача донела је: 
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О Д Л У К У 
о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу  

Инкубатор центар за развој предузетништва "Рача" у Рачи 
 
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 Општина Рача основа друштво са ограниченом одговорношћу, као једночлано привредно 
друшво (у даљем тексту: друштво).  
 Оснивачка права друштва врши општина Рача (у даљем тексту: оснивач). 
 

Члан 2. 
 Овом Одлуком уређује се: 

- пословно име и седиште оснивача, члана друштва; 
- пословно име и седиште друштва; 
- претежна делатност друштва; 
- износ основног капитала и износ, врсту и вредност улога сваког оснивача; 
- начин и време уплате новчаног улога, односно уношење неновчаног улога; 
- укупан износ трошкова оснивања друштва; 
- заступање друштва; 
- начин промене правне форме друштва; 
- трајање и престанак друштва; 
- остала питања. 

 
Члан 3. 

 Друштво се оснива ради остваривања општих и посебних циљева, а који се односе: 
- подстицање и развијање предузетничког духа становништва општине Рача; 
- развој људскух ресурса на подручју општине Рача; 
- унапређење социјалног и економског положаја угрожених категорија друштва; 
- промоција културе сарадње различитих интересних група на плану локалног развоја; 
- развој инфраструктуре за подршку локалном економском развоју општине Рала; 
- економски развој општине Рача, јачањем специфичних вештина локалне популације и 

развојем ресурса за подршку у развоју предузетништва. 
 

Члан 4. 
 Друштво има право да у правном промету закључује уговоре и врши друге правне послове 
из оквира свог предмета пословања. 
 

Члан 5. 
 Друштво послује под пословним и скраћеним именом. 
 Пословно име друштва је: "Инкубатор центар за развој предузетништва Рача – Друштво са 
ограниченом одговорношћу". 
 Скраћено име друштва је: "ИЦР" д.о.о. Рача. 
 

Члан 6. 
 Седиште друштва је у Рачи, ул. Карађорђева бр. ____. 
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II ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА 
 

Члан 7. 
 Делатности друштва су: 
 

70200 Изнајмљивање некретнина; 
72300 Обрада података; 
72600 Остале активности у вези са компјутерима; 
74140 Консалтинг и менаџмент полови; 
80420 Образовање одраслих и остало образовање на другом месту непоненуто; 
91110 Делатност пословних удружења; 
91330 делатност осталих организација на бази учлањења на другом месту непоменута

 Друштво може обављати у друге делатности, укључујући и спољнотрговински делатност, 
уколико за то испуњава услове предвиђене Законом. 
 

Члан 8. 
 О промени делатности одлучује оснивач. 
 

III ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА 
 

Члан 9. 
 Оснивач је обезбедио законом утврђен износ основног капитала друштва.  

Укупни уписани основни капитал друштва износи 500 € у динарској противвредности по 
курсу на дан уплате. 

До уписа у регистар оснивач је уплатио на привремени рачун код овлашћене банке новчани 
износ основног капитала из претходног става овог члана. 

 
Члан 10. 

 Оснивач друштва, односно његов једини члан је: општина Рача са седиштем у Рачи, ул. 
Карађорђева 48, матични број 07113790. 
 

Члан 11. 
 Члан друштва има право на исплату добити у складу са Законом. 

 
Члан 12. 

 У правном промету са трећим лицима друштво иступа у своје име и за свој рачун. 
 За обавезе према трећим лицима настале у пословању друштва, друштво одговара 
целокупном својом имовином. 
 Члан друштва не одговора за обавезе друштва, осим до износа уметог улога у имовину 
друштва и у другим случајевима предвиђеним Законом. 
 

Члан 13. 
 Оствареном добити друштва у пословној години располаже оснивач. 
 

Члан 14. 
 Друштво води пословне књиге и саставља, подноси и објављује рачуноводствене исказе и 
пословне извештаје у складу са Законом и овом Одлуком. 
 

IV ОРГАНИ ДРУШТВА 
 

Члан 15. 
 Органи друштва су: Скупштина друштва и директор друштва. 
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1. Скупштина друштва 
 

Члан 16. 
 Послове који по Закону о привредним друштвима спадају у делокруг Скупштине друштва, 
врши Скупштина друштва коју именује Скупштина општине Рача. 
 Скупштина друштва има 5 чланова које именује Скупштина општине из редова одборника 
на мандатни период од 4 године. 
 

Члан  17. 
 У складу са Законом и овом одлуком, Скупштина друштва одлучује о: 

- одобравању послова закључених у вези са оснивањем друштва пре регистрације; 
- избору и разрешењу директора и утврђивању његове зараде; 
- одобравању финансијских извештаја, доношење Одлуке о времену и износу исплате 

члановима друштва; 
- именовању интерног ревизора или ревизора друштва и потврђивању њихових налаза и 

мишљења; 
- именовању ликвидационог управника и потврђивању ликвидационог биланса; 
- повећању и смањењу основног капитала друштва, стицању сопствених удела и повлачењу и 

поништењу удела, као и о емисији хартија од вредности; 
- давању прокуре и пословног пуномоћја за све огранке друштва; 
- пријему новог члана и преносу удела на трећа лица када је одобрење друштва потребно, као 

и искључењу члана друштва; 
- статусним променама, промени правне форме и престанју друштва; 
- стицању, продаји, давању у закуп, залагању, или другом располагању имовине велике 

вредности, у складу са Законом; 
- измени осноивачког акта друштва; 
- образовању огранака; 
- другим питањима утвређеним оснивачким актом друштва, која су у делокругу Скупштине 

друштва. 
 

Члан 18. 
 Скупштине друштва могу бити редовне и ванредне. 
 Годишња седница Скупштине друштва одржава се најкасније у року од 6 месеци од 
завршетка пословне године ради усвајања финансијских извештаја и одлучивања о расподели 
добити. 
 Сденице Скупштине друштва које се одржавају између годишњих Скупштина су ванредне. 
 Седнице Скупштине сазива председник Скупштине самоиницијативно, на захтев директора 
друштва или једне трећине чланова Скупштине друштва. 
  

Члан 19. 
 Начин предлагања дневног реда и одлучивања и остала питања у вези са радом Скупштине 
одредиће се Пословником о раду Скупштине друштва. 
 

Члан 20. 
 Друштво има интерног ревизора кога бира Скупштина друштва. 
 Права и обавезе ревизора одређене су одредбама Закона о привредним друштвима. 
 

2. Директор друштва 
 

Члан 21. 
 Послове који по Закону о привредним друштвима спрадају у деокруг Управног одбора и 
директора друштва, пошто се ради о једночланом друштву, обавља директор друштва. 
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Директор друштва је надлежан за: 
- заступање друштва и вођење послова друштва у складу са Законом и овим Оснивачким 

актом; 
- утврђивање предлога пословног плана; 
- спровођење Одлука Скупштине друштва; 
- подношење извештаја о финансијском пословању и осталих извештаја у вези са 

пословањем оснивачу, односно Скупштини друштва; 
- закључивање уговора о кредиту уз претходни сагласност Скупштине друштва; 
- обавља и остале послове у складу са Законом о привредним друштвима. 

Директор може вршење појединих послова из претходног става овог члана пренети на 
друга лица, ако оснивачким актом није другачије одређено.  
 

Члан 22. 
 Директор друштва заступа друштво у унутрашњем и спољнотрговинском промету, без 
ограничења и са свим овлашћењима. 
 

Члан 23. 
 Директора друштва бира Скупштина друштва, на мандатни период од 4 године. 
 Директора друштва разрешава Скупштина друштва, на лични захтев или ако нестручно и 
несавесно обавља своју дужност. 

 
Члан 24. 

 За директора друштва именује се Давор Тимотијевић из Раче, ул. Ђокице Митровића бр. 1, 
л.к. бр. 27776 издата од ПС Рача и ЈМБГ 0107975721417. 
 

Члан 25. 
 Директор друштва доноси све одлуке у вези са заснивањем радног односа и других видова 
ангажовања лица за потребе рада друштва. 
 Запослени у друштву остварују права из радног односа у складу са Законом, Колективним 
уговором и одлукама оснивача. 
 

Члан 26. 
 Директор друштва је обавезан да води књигу одлука уредно и у складу са Законом. 

 
Члан 27. 

 Директор и запослени у друштву имају обавезу чувања пословне тајне.  
 
 

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 28. 
 Друштво је обавезно да у складу са Законом о привредним друштвима донесе акта и 
документа друштва. 

 
Члан 28. 

 На сва питања која нису регулисана овим актом о оснивању примењиваће се Закон о 
привредним друштвима. 
 

Члан 29. 
 Измене акта о оснивању врше се у писменој форми на начин утврђен за доношење овог 
акта. 
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Члан 30. 
 Овај акт о оснивању састављен је у 4 истоветна примерка од којих један за пступак 
регистрације, један за чланове друштва, један за оснивача и један остаје суду приликом овере. 
 

Члан 31. 
 Ова Одлука о оснивању ступа на снагу даном овере код надлежног суда и објављивања у 
скужбеном гласнику општине Рача. 
 

Скупштина општине Рача 
 
Број: 020-7/2007-01         Председник 
Датум: 04.06.2007. године       Скупштине општине Рача 
              Драгана Живановић 

 
 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  

 
 У партнерству са Средњом школом Рача, Комесаријатом за избеглице и Првом техничком 
школом из Крагујевца, општина Рача је реализовала пројекат "Стварно одрживе базе локалног 
економског развоја општине Рача, развојем предузетничких вештина и формирањем Инкубатор 
центра за развој предузетништва".  
 Циљ пројекта је економски развој општине, а циљна група пројекта су наставници и 
ученици завршних разреда Средње школе у Рачи, као и социјално угрожена лица са подручја 
општине Рача. 
 Скупштина општине Рача, својом Одлуком од 16.06.2006. године подржала је формирање 
Инкубатор центра за развој предузетништва, како би могао да се заврши Пројекат који је 
финансирала Европска агенција за реконструкцију и општина Рача. 
 Пројекат је трајао 12 месеци и успершно је реализован. 
 По звршетку наведеног пројекта, а обзиром на постигнуте резултате створили су се услови 
за правно уобличавање наведеног Центра, односно његовог уписа у регистар привредних 
друштава, како би могао да самостално послује са статусом правог лица. 
 На основу искустава других општина где су већ заживели инкубатор центри одлучили смо 
се да се оснује друштво са ограниченом одговорношћу Инкубатор центар за развој 
предузетништва "Рача" у Рачи. Друштво са ограниченом одговорношћу оснива се као једночлано 
привредно друштво чији је једини члан општина Рача. 
 С тога предлажемо општини Рача да донесе Одлуку о оснивању друштва са ограниченом 
одговорношћу Инкубатор центар за развој предузетништва "Рача" у Рачи, како би по 
доношењу ове Одлуке Друштво било уписано у регистар првредних организација и са статусом 
правог лица наставило самостално да обавља делатности уписане у овој Одлуци. 
 
7. 
 Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 04.06.2007. године, на основу члана 
32. став 1. тачка 5.  и члана 82. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 4/02, 3/04, 
9/04 и 4/05), а у вези са чланом 12. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 9/2002), 
на предлог Председника општине Рача донела је: 
 

О Д Л У К У 
О БРАТИМЉЕЊУ СА ОПШТИНОМ МРКОЊИЋ ГРАД 
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 Скупштина општине Рача доноси одлуку о братимљењу – успостављању културне, 
привредне, економске и других видова сарадње са општином Мркоњић Град, Република Српска, 
Република Босна и Херцеговина. 
 Одлуку доставити Влади Републике Србије на сагласност. 
 Одлуку о братимљењу доставити општини Мркоњић Град. 
 Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача, а иста ступа на снагу по добијању 
сагласности од Владе Републике Србије. 
 
 

Скупштина општине Рача 
 
 
Број: 020-8/2007-01        Председник 
Датум: 04.06.2007. године      Скупштине општине Рача 
             Драгана Живановић 
 
8. 

Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 04.06.2007. године, на основу члана 
32. став 1. тачка 9. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 4/2002), Одлуке о 
измени и допуни Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 3/2004, 9/2004 и 4/2005) 
и члана 18. Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", број 42/91), на предлог Председника 
општине Рача, донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу в.д. директора Туристичке организације општине Рача 

 
 
1. Мирољуб Живковић из Доње Раче, са завршеном средњом школском спремом – матурант 

гимназије, до сада в.д. директора Туристичке организације општине Рача, РАЗРЕШАВА СЕ 
дужности в.д. директора ове установе са 16.03.2007. године. 

 
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења и истим известити именованог и Туристичку 

организацију општине Рача. 
 
3. Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Рача". 

 
 

Скупштина општине Рача 
 
Број: 020-9/2007-01        Председник 
Датум: 04.06.2007. године      Скупштине општине Рача 
             Драгана Живановић 

 
 
9. 

Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 04.06.2007. године, на основу члана 
32. став 1. тачка 9. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 4/2002), Одлуке о 
измени и допуни Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 3/2004, 9/2004 и 4/2005) 
и члана 18. Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", број 42/91), на предлог Председника 
општине Рача, донела је: 
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Р Е Ш Е Њ Е 
о постављању директора Туристичке организације општине Рача 

 
 

1. Mирољуб Живковић из Доње Раче, са завршеном средњом школском спремом – матурант 
гимназије, ПОСТАВЉА СЕ за директора Туристичке организације општине Рача на период 
од 4 године. 
 

2. Ово решење ступа на снагу даном доношења, истим известити именованог и Туристичку 
организацију општине Рача. 

 
3. Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Рача". 

 
Скупштина општине Рача 

 
Број: 020-10/2007-01        Председник 
Датум: 04.06.2007. године      Скупштине општине Рача 
             Драгана Живановић 

 
 
10. 
 Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 04.06.2007. године, на основу члана 
32. став 1. тачка 9. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 4/02, 3/04, 9/04 и 
4/05), а у вези са чланом 20. Закона о јавним службама, ("Сл. гласник РС", број 42/91, 71/94 и 
79/05), на предлог Председника општине Рача донела је: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу члана Управног одбора 
Туристичке организације општине Рача 

 
 

1. Разрешава се дужности члана у Управном одбору Туристичке организације општине Рача 
Зоран Мимчиловић из Трске, пољопривредник. 

 
2. Решење доставити именованом и Туристичкој организацији општине Рача. 

 
3. Решење ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Рача. 

 
Скупштина општине Рача 

 
Број: 020-11/2007-01        Председник 
Датум: 04.06.2007. године      Скупштине општине Рача 
             Драгана Живановић 

 
 
11. 
 Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 04.06.2007. године, на основу члана 
32. став 1. тачка 9. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 4/02, 3/04, 9/04 и 
4/05), а у вези са чланом 20. Закона о јавним службама, ("Сл. гласник РС", број 42/91, 71/94 и 
79/05), на предлог Председника општине Рача донела је: 
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Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању члана Управног одбора Туристичке организације општине Рача 

 
 

1. За члана у Управном одбору Туристичке организације општине Рача именује се Драган 
Тодоровић из Саранова, пољопривредни произвођач. 

 
2. Решење доставити именованом и Туристичкој организацији општине Рача. 

 
3. Решење ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Рача. 

 
Скупштина општине Рача 

 
Број: 020-12/2007-01        Председник 
Датум: 04.06.2007. године      Скупштине општине Рача 
             Драгана Живановић 

 
 
12. 
 Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 04.06.2007. године, на основу члана 
32. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 4/02, 3/04, 9/04 и 4/05), а у вези са 
чланом 14. став 1. Закона о локалним изборима, ("Сл. гласник РС", број 33/02, 37/02, 42/02, 72/03, 
75/03 и 101/05), на предлог Председника општине Рача донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу члана Општинске изборне комисије 

 
 

1. Разрешава се дужности члана у Општинској изборној комисији Слободан Милојевић из 
Бораца, саобраћајни техничар. 

 
2. Решење доставити именованом и Општинској изборној комисији. 

 
3. Решење ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Рача. 

 
Скупштина општине Рача 

 
Број: 020-13/2007-01        Председник 
Датум: 04.06.2007. године      Скупштине општине Рача 
             Драгана Живановић 

 
 
13. 
 Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 04.06.2007. године, на основу члана 
32. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 4/02, 3/04, 9/04 и 4/05), а у вези са 
чланом 14. став 1. Закона о локалним изборима, ("Сл. гласник РС", број 33/02, 37/02, 42/02, 72/03, 
75/03 и 101/05), на предлог Председника општине Рача донела је: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању члана Општинске изборне комисије 
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1. За члана у Општинској изборној комисији општине Рача именује се Мирољуб Јевђић из 
Доње Раче, медицински техничар, радник Дома здравља "Милоје Хаџић Шуле" из Раче. 

 
2. Решење доставити именованом и Општинској изборној комисији. 

 
3. Решење ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Рача. 

 
Скупштина општине Рача 

 
Број: 020-14/2007-01        Председник 
Датум: 04.06.2007. године      Скупштине општине Рача 
             Драгана Живановић 

 
 
14. 
 Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 04.06.2007. године, на основу члана 
32. став 1. тачка 9. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 4/02, 3/04, 9/04 и 
4/05), а у вези са чланом 53. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. 
гласник РС", број 62/03, 64/03, 58/04, 62/04 и 101/05), на предлог Председника општине Рача 
донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању члана Школског одбора 
Основне школе "Карађорђе" у Рачи 

 
 
I За члана Школског одбора Основне школе "Карађорђе" у Рачи именује се Славољуб 
Вељковић из Доње Раче, пољопривредни произвођач, представник јединице локалне самоуправе. 

 
II   Ово решење ступа на снагу даном доношења и истим известити именованог из става 1. овог 
решења и Основну школу "Карађорђе" у Рачи. 
 
III   Решење објавити у "Сл. гласнику општине Рача". 
 

Скупштина општине Рача 
 
Број: 020-15/2007-01        Председник 
Датум: 04.06.2007. године      Скупштине општине Рача 
             Драгана Живановић 

 
 
15. 
 Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 04.06.2007. године, на основу члана 
32. став 1. тачка 9. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 4/02, 3/04, 9/04 и 
4/05), а у вези са чланом 134. Закона о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", број 107/05) и 
члана 12. Одлуке о преузимању оснивачких права Дома здравља "Милоје Хаџић-Шуле" из Раче 
("Сл. гласник општине Рача", број 14/06), на предлог Председника општине Рача, донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању в.д. директора 

Дома здравља "Милоје Хаџић-Шуле" у Рачи 
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1. За в.д. директора Дома здравља "Милоје Хаџић-Шуле" из Раче именује се Горан Ивановић, 
лекар специјалиста опште медицине из Раче.  

 
2. Именовање се врши до избора директора Дома Здравља по јавном конкурсу који расписује 

Управни одбор Дома здравља, а најдуже на период од 6 месеци. 
 
3. Решење ступа на снаго осам дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине 

Рача. 
 

Скупштина општине Рача 
 
Број: 020-16/2007-01        Председник 
Датум: 04.06.2007. године      Скупштине општине Рача 
             Драгана Живановић 

 
 
 
16. 
 Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 04.06.2007. године, на основу члана 
32. став 1. тачка 9. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 4/02, 3/04, 9/04 и 
4/05), а у вези са чланом 130. Закона о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", број 107/05) и 
члана 12. и 17. Одлуке о преузимању оснивачких права Дома здравља "Милоје Хаџић-Шуле" из 
Раче ("Сл. гласник општине Рача", број 14/06), на предлог Председника општине Рача, донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о продужењу мандата привременог Управног одбора  

Дома здравља "Милоје Хаџић-Шуле" из Раче 
 
 

1. Продужава се мандат привременом Управном одбору Дома здравља "Милоје Хаџић-Шуле" 
из Раче, до усвајања Статута "Милоје Хаџић-Шуле" из Раче. 

 
2. Решење ступа на снагу даном доношења.  

 
3. Решење објављивити у Службеном гласнику општине Рача. 

 
Скупштина општине Рача 

 
Број: 020-17/2007-01        Председник 
Датум: 04.06.2007. године      Скупштине општине Рача 
             Драгана Живановић 

 
 
17. 
 Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 04.06.2007. године, на основу члана 
32. став 1. тачка 9. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 4/02, 3/04, 9/04 и 
4/05), а у вези са чланом 130. Закона о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", број 107/05) и 
члана 12. и 17. Одлуке о преузимању оснивачких права Дома здравља "Милоје Хаџић-Шуле" из 
Раче ("Сл. гласник општине Рача", број 14/06), на предлог Председника општине Рача, донела је: 
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Р Е Ш Е Њ Е 
о продужењу мандата привременог Надзорног одбора 

Дома здравља "Милоје Хаџић-Шуле" из Раче 
 
 

1. Продужава се мандат привременом Надзорном одбору Дома здравља "Милоје Хаџић-
Шуле" из Раче, до усвајања Статута "Милоје Хаџић-Шуле" из Раче. 

 
2. Решење ступа на снагу даном доношења.  

 
3. Решење објављивити у Службеном гласнику општине Рача. 

 
 

Скупштина општине Рача 
 
 
Број: 020-18/2007-01        Председник 
Датум: 04.06.2007. године      Скупштине општине Рача 
             Драгана Живановић 

 
18. 
 Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 04.06.2007. године, на основу члана 
32. став 1. тачка 5. и члана 87. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 4/02, 3/04, 
9/04 и 4/05), а у вези са чланом 120. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 9/2002), 
на предлог Председника општине Рача донела је: 
 

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА 

НАЗИВА УЛИЦА 
 
 
 Образује се Комисија за утврђивање предлога назива улица у саставу: 
 

1. Андрејић Живојин – професор 
2. Андрејић Зоран – Директор Културног центра 
3. Божић Топлица – Заменик Председника општине 
4. Мићковић Светлана – професор разредне наставе 
5. Саша Томић - професор разредне наставе 
6. Предраг Цеј – одборник Скупштине општине Рача 
7. Александар Јеремић – одборник Скупштине општине Рача 

 
 

Обавезује се Комисија да у року од 30 дана Скупштини општине Рача достави предлоге 
нових назива улица. 

Решење ступа на снагу 8. дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Рача. 
 

Скупштина општине Рача 
 
Број: 020-19/2007-01        Председник 
Датум: 04.06.2007. године      Скупштине општине Рача 
             Драгана Живановић 
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19. 
 Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 04.06.2007. године, на основу члана 
32. став 1. тачка 5. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 4/02, 3/04, 9/04 и 
4/05), а у вези са чланом 2. Закона о начину и условима признавања права и враћању земљишта 
које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда и 
конфискацијом неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа ("Сл. 
гласник РС", број 18/91, 20/92 и 42/98), на предлог Председника општине Рача донела је: 
 

О Д Л У К У 
 
 Предлаже се Министру пољопривреде, шумарства и водопривреде да донесе решење којим 
се разрешава члан Комисије за вођење поступка и доношење решења по захтевима за враћање 
земљишта за територију општине Рача Живорад Петронијевић, одборник, а уместо њега за члана 
Комисије именује се Драган Стојановић, одборник Скупштине општине Рача. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и исту објавити у Службеном гласнику 
општине Рача. 
 Одлуку доставити Министру пољопривреде, шумарства и водопровреде. 
 

 
Скупштина општине Рача 

 
 
Број: 020-20/2007-01        Председник 
Датум: 04.06.2007. године      Скупштине општине Рача 
             Драгана Живановић 
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С А Д Р Ж А Ј 
 
 
 
 
1. Решење о разрешењу члана Општинског већа општине Рача 1 
2. Решење о избору члана Општинског већа општине Рача 1 
3. Одлука о изменама и допунама Одлуке о такси-превозу на територији општине Рача 2 
4. Одлука о измени и допуни таксене тарифе општинских административних такси 5 
5. Одлука о давању сагласности на одлуку Привредног друштва "Врбак" ДОО Лапово 6 
6. Одлука о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу Инкубатор центар за развој 

предузетништва "Рача" у Рачи 
 
6 

7. Одлука о братимљењу са општином Мркоњић град 11 
8. Решење о разрешењу в.д. директора Туристичке организације општине Рача 12 
9. Решење о постављању в.д. директора Туристичке организације општине Рача 12 
10. Решење о разрешењу члана Управног одбора Туристичке организације општине Рача 13 
11. Решење о именовању члана Управног одбора Туристичке организације општине Рача 13 
12. Решење о разрешењу члана Општинске изборне комисије 14 
13. Решење о именовању члана Општинске изборне комисије 14 
14. Решење о именовању члана Школског одбора Основне школе "Карађорђе" у Рачи 15 
15. Решење о именовању в.д. директора Дома здравља "Милоје Хаџић – Шуле" у Рачи 15 
16. Решење о продужењу мандата Управном одбору Дома здравља "Милоје Хаџић – Шуле" 

у Рачи 
 
16 

17. Решење о продужењу мандата Надзорном одбору Дома здравља "Милоје Хаџић – 
Шуле" у Рачи 

 
16 

18. Решење о образовању комисије за утврђивање предлога назива улица 17 
19. Одлука о промени члана Комисије за повраћај земљишта 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Николић, секретар 
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175. 


