
 
 
Рача, 16.09.2014. године – број 17                      Цена 100,00 динара 
 
 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 
Одлуке 
Одлука о утврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине Рача, Љубодрагу 
Мићковићу 2 

Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Рача, Саши Милановићу 3 
Одлука о измени Одлуке о висини наканде за уређивање грађевинског земљишта 4 
Одлука о измени Одлуке о образовању Савета за здравље општине Рача 5 
Одлука о разрешењу члана Мандатно-имунитетске комисије, као сталног радног тела 
Скупштине општине Рача 5 

Одлука о избору члана Мандатно-имунитетске комисије, као сталног радног тела Скупштине 
општине Рача 6 

П р а в и л н и ц и 
Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију у општини Рача 6 
Р е ш е њ а 
Решење о разрешењу чланова Управног одбора Дома здравља "Милоје Хаџић - Шуле" у Рачи, 
представника установе 9 

Решење о именовању чланова Управног одбора Дома здравља "Милоје Хаџић - Шуле" у Рачи, 
представника установе 9 

Р а з н о 
Записник са седнице Комисије за предлагање (утврђивање) висине накнаде за бесправно 
коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача за 
агроекономску 2013/2014. годину 
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На основу члана 151. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Рача ("Сл. 
гласник општине Рача", број 6/08) и члана 46. став 1. тачка 8) и става 6.  Закона о локалним 
изборима („Службени гласник РС“ 129/07, 34/2010-одлука УС и 54/2011), Скупштина 
општине Рача, на седници одржаној дана 15.09.2014. године, у 10,16 часова, донела је: 

 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању престанка мандата одборнику 

 
 
1. Љубодрагу Мићковићу из Малог Крчмара, општина Рача, рођеном 28.01.1953. године, 

престаје мандат одборника у Скупштини општине Рача, услед смрти одборника.  
 
2. Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 
3. Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од дана 

доношења Одлуке. 
 
4. Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Рача“. 
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредби члана 151. став 1. 
Пословника о раду Скупштине општине Рача, ("Сл. гласник општине Рача", број 6/08), којим 
је уређено да се акти Скупштине општине израђују на основу Записника о раду седнице на 
којој су донети и члана 46. став 1. тачка 8) и става 6. Закона о локалним изборима 
(„Службени гласник РС“ 129/07, 34/2010-одлука УС и 54/2011), којима је прописано да 
одборнику престаје мандат пре истека времена на који је изабран ако наступи смрт 
одборника, као и да је Скупштина дужна да на првој наредној седници, после обавештења да 
је наступила смрт одборника, утврди да је одборнику престао мандат. 

Љубодраг Мићковић из Малог Крчмара, који је био изабран за одборника Скупштине 
општине Рача, са листе ГГ „УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ-Драгана Живановић“, на изборима 
одржаним 06.05.2012. године, преминуо је дана 21.08.2014. године, што је утврђено на 
основу Извода из матичне књиге умрлих, број 203-3-sl./2014-IV, издатом дана 08.09.2014. 
године, од стране Општинске управе општине Рача. 

Мандатно-имунитетска комисија Скупштине општине Рача је на седници одржаној 
дана 12.09.2014. године, донела Закључак број 020-43/2014-I-04, да су се створили законски 
услови за утврђивање престанка мандата одборнику Љубодрагу Мићковића из Малог 
Крчмара, услед смрти одборника. 

Члановима 49. став 1. и 56. став 7. Закона о локалним изборима („Службени гласник 
РС“ 129/07, 34/2010-одлука УС и 54/2011) прописано је да се против одлуке донете у вези 
утврђивања престанка мандата одборника и одлуке о потврђивању мандата одборнику може 
изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од  дана доношења Одлуке, што је 
утврђено тачком 3. Одлуке. 

Како је чланом 46. став 6. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ 
129/07, 34/2010-одлука УС и 54/2011), прописано да је Скупштина дужна да на првој 
наредној седници, после обавештења да је наступила смрт одборника, утврди да је 
одборнику престао мандат, Скупштина општине Рача је на седници одржаној дана 
15.09.2014. године, разматрала Одлуку о утврђивању престанка мандата одборнику 
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Љубодрагу Мићковићу из Малог Крчмара, услед смрти одборника, и донела гласањем, у 
складу са законом и Пословником о свом раду, одлуку као у диспозитиву.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-45/14-I-01                                              ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 15.09.2014. године.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

       Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

На основу члана 151. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Рача ("Сл. 
гласник општине Рача", број 6/08), а у вези члана 48. Закона о локалним изборима ("Сл. 
гласник РС", број 129/07, 34/2010- одлука УС и 54/2011), Скупштина општине Рача, на 
седници одржаној дана 15.09.2014. године, у 10,20 часова, донела је: 
 
 

О Д Л У К У 
о потврђивању мандата одборнику 

 
 

1. Саши Милановићу из Доње Раче, општина Рача, рођеној 08.12.1975. године, потврђује 
се мандат одборника у Скупштини општине Рача, изабраном са изборне листе  ГГ 
"УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ-Драгана Живановић", на мандатни период до истека мандата 
одборнику Љубодрагу Мићковићу из Малог Крчмара, општина Рача, коме је престао мандат 
одборника у Скупштини општине Рача, услед смрти. 

 
2. Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 
3. Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од  

дана доношења Одлуке. 
 

4. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 

 Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредби члана 151. став 1. 
Пословника о раду Скупштине општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 6/08), којим 
је уређено да се акти Скупштине општине израђују на основу Записника о раду седнице на 
којој су донети и члана 48. став 1. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", број 
129/07, 34/2010- odluka US и 54/2011), којим је прописано да кад одборнику престане мандат 
пре истека времена на који је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату са 
изборне листе коме није био додељен мандат одборника. 

 Одлуком Скупштине општине Рача број 020-45/2014-I-01, од 15.09.2014. године, 
утврђен је престанак мандата одборнику Љубодрагу Мићковићу из Малог Крчмара, општина 
Рача, услед смрти одборника. 

Општинска изборна комисија је у складу са чланом 48. став 1. Закона о локалним 
изборима ("Сл. гласник РС", број 129/07, 34/2010- odluka US и 54/2011), издала уверење број 
013-33/2014-I-04, дана 09.09.2014. године, о избору Саше Милановића из Доње Раче, 
општина Рача,  за одборника Скупштине општине Рача, на изборима одржаним дана 
06.05.2012. године. 
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Мандатно-имунитетска комисија Скупштине општине Рача је на седници одржаној 
дана 12.09.2014. године, донела Закључак број 020-44/2014-I-04, да су се створили законски 
услови за потврђивање мандата одборнику Саши Милановићу из Доње Раче, уместо 
одборника Љубодрага Мићковића из Малог Крчмара,  коме је Одлуком Скупштине општине 
Рача број 020-45/2014-I-01, од 15.09.2014. године, утврђен престанак мандат, у складу са 
законом, услед смрти. 

Чланом 56. став 7. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ 129/07, 
34/2010-одлука УС и 54/2011) прописано је да се против одлуке донете у вези потврђивања 
мандата може изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од  дана доношења Одлуке, 
што је утврђено тачком 3. Одлуке. 

 Скупштина општине Рача је на седници одржаној дана 15.09.2014. године, разматрала 
предлог Одлуке о потврђивању мандата новом одборнику у Скупштини општине Рача, са 
свим поднетим и наведеним документима и донела гласањем у складу са Законом и 
Пословником о свом раду одлуку као у диспозитиву.  

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 

Број:  020-46/14-I-01                           ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 15.09.2014. године.                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

                                                                             Душан Ђоковић с.р. 
 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 14) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС",  
број 129/07 и 83/2014-др. закон) и члана 45. став 1. тачка 15) Статута општине Рача ("Сл. 
гласник општине Рача",  број 6/08, 2/2010 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на предлог 
Општинског већа општине Рача,  на седници одржаној дана 15.09.2014.  године, донела је: 

 
 

О Д Л У К У 
о измени Одлуке о висини накнаде за уређивање грађевинског земљишта 

 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о висини накнаде за уређивање грађевинског земљишта ("Сл. гласник 
општине Рача" број 19/2013 ), мења се члан 9. и нови гласи. 

„Члан 9. 
Објекти од функционалног значаја за општину Рача и то: објекти за образовање, 

здравство, спорт, културу, социјално становање, смештај старих и непокретних лица, 
ослобођени  су плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта.“ 

 
Члан 2. 

 
Остале одредбе Одлуке о висини накнаде за уређивање грађевинског земљишта 

("Службени гласник општине Рача", број 19/2013 ), остају непромењене. 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 
општине Рача. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-47/2014-I-01 
Дана: 15.09.2014. године.                                                 

        ПРЕДСЕДНИК  
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

       Душан Ђоковић, с.р.   
 

На основу члана 38. став 1. и члана 42. Закона о правима пацијената ("Сл. гласник 
РС", број 45/2013), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на 
седници одржаној дана 15.09.2014. године, донела је:  

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
I  У члану I Одлуке о образовању Савета за здравље општине Рача, број 020-49/2013-I-01, од 

26.11.2013. године, уместо Др Десе Секулић, за члана Савета, као представник Дома 
здравља „Милоје Хаџић-Шуле“ у Рачи, именује се Др Дејан Милосављевић. 

 
II Остале одредбе Одлуке образовању Савета за здравље општине Рача, број 020-49/2013-I-

01, од 26.11.2013. године, остају непромењене. 
 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
Број:020-48/14-I-01             ПРЕДСЕДНИК 
Дана:15.09.2014. године.              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
                            Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07 и 
83/2014-др. закон), члана 49. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача",  број 
6/2008, 2/2010 и 12/2010) и чланова  62.-67. Пословника о раду Скупштине општине Рача 
("Сл. гласник општине Рача", број 6/2008), Скупштина општине Рача, на предлог одборничке 
групе ГГ „Уједињени региони-Драгана Живановић“, на седници одржаној дана 15.09.2014. 
године, донела је: 

  
 

О Д Л У К У 
о разрешењу члана Мандатно-имунитетске комисије, као сталног радног тела 

Скупштине општине Рача 
 
 

 
1. Љубодраг Мићковић из Малог Крчмара, општина Рача, разрешава се дужности члана 

Мандатно-имунитетске комисије Скупштине општине Рача, због престанка мандата 
одборника, услед смрти. 

 
2. Одлука ступа на снагу даном доношења. 
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3. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
 
Број: 020-51/2014-I-01                ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 15.09.2014. године.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
                        Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07 и 
83/2014-др. закон), члана 49. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача",  број 
6/2008, 2/2010 и 12/2010) и чланова  62.-67. Пословника о раду Скупштине општине Рача 
("Сл. гласник општине Рача", број 6/2008), Скупштина општине Рача, на предлог одборничке 
групе ГГ „Уједињени региони-Драгана Живановић“, на седници одржаној дана 15.09.2014. 
године, донела је: 

  
О Д Л У К У 

о избору члана Мандатно-имунитетске комисије, као сталног радног тела 
Скупштине општине Рача 

 
1. Саша Милановић из Доње Раче, општина Рача, одборник Скупштине општине Рача, 

бира се за члана Мандатно-имунитетске комисије Скупштине општине Рача, на мандатни 
период на који је изабрана Скупштина. 

 
2. Одлука ступа на снагу даном доношења. 

3. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
Број: 020-51/2014-I-01               ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 15.09.2014. године.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
                        Душан Ђоковић, с.р. 
 
 
 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07), 
члана 66. Статута општине Рача („ Сл. гласник општине Рача“, број 6/2008, 2/2010 и 
12/2010),члана 37. Пословника о раду општинског Већа (СЛ. гласник општине Рача 
бр.1/2009)  на предлог Председника општине, Општинско веће општине Рача на седници 
одржаној дана 08.04.2014. године, донело је: 

 
 

ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ 
У ОПШТИНИ РАЧА 

 
 

Члан 1. 
Овим Правилником уређују се услови и начин коришћења средстава за 

репрезентацију за кориснике буџета. 
 



Број 17, страна 7 Службени гласник општине Рача 16.09.2014. године 

Члан 2. 
Средства за репрезентацију планирају се годишње буџетом и финансијским планом 

корисника буџета. 
 

Члан 3. 
У оквиру укупног износа средстава вршиће се месечно праћење по корисницима 

права у складу са овим правилником, према утврђеним наменама коришћења средстава. 
 

Члан 4. 
Циљ доношења и праћења трошкова репрезентације је обезбеђење рационалног и 

домаћинског понашања приликом трошења средстава за ове намене. 
 

Члан 5. 
Контролу утрошених средстава за репрезентацију врши општинско Веће општине 

Рача приликом разматрања извештаја о остваривању финансијског плана корисника буџета. 
 

Члан 6. 
Средства за репрезентацију користе се за намене у земљи, а изузетно у иностранству 

под условом да је њихово коришћење одобрено решењем о одобравању службеног пута у 
иностранство. 
 

Члан 7. 
Средства за репрезентацију користе се за следеће намене: 
- угоститељске услуге које су у непосредној вези са извршењем одређеног службеног 

посла. 
- набавку пригодних поклона за лица која имају посебан значај за рад и пословање 

корисника буџета 
- коришћење услуга кухиње-бифеа 
- остале намене. 

 
Члан 8. 

Право коришћења средстава репрезентације имају: 
- Председник општине 
- Председник Скупштине општине 
- Начелник општинске управе 
- друга лица која у писаној форми овласти неко од напред наведених лица. 

 
Члан 9. 

Средства за репрезентацију за угоститељске услуге могу да се користе за пословни 
ручак или вечеру, односно коктел послужење које се организује за: 

- чланове органа, комисија и стручних тимова који обављају посебно значајне задатке 
- одборнике Скупштине општине Рача 
- учеснике састанка који имају посебан значај за рад и пословање буџетских корисника. 
- званице на пригодном обележавању јубилеја, новогодишњих и других празника и 

других важних догађаја, све под условом да се наведено одобри од стране овлашћених 
лица корисника репрезентације утврђених чланом 8. овог Правилника. 

 
Члан 10. 

Средства за репрезентацију за набавку пригодних поклона могу да се користе за 
набавку: 
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- новогодишњих поклона 
- поклона поводом обележавања јубилеја и важних догађаја за општину. 

Набавку пригодних поклона по правилу организује Начелник општинске управе, с тим што 
Председник општине и председник Скупштине могу овластити друго лице корисника буџета 
за набавку ових поклона. 
 

Члан 11. 
Средства за репрезентацију за коришћење услуга кухиње-бифеа односи се на 

коришћење кафе, чајева и других напитака за састанке који се организују у просторијама 
општине Рача. 
Набавку и коришћење услуга кухиње-бифеа одређује Председник општине, Председник 
Скупштине општине и Начелник општинске управе у складу са потребама и финансијским 
плановима. 
 

Члан 12. 
Средства за репрезентацију за остале намене користе се за израду позивница, 

честитки, промотивних и других сличних материјала, чију оправданост утврђују овлашћени 
корисници репрезентације.  
 

Члан 13. 
Лица из члана 8. овог Правилника овлашћена су да у сваком конкретном случају 

писмено наложе и одобре трошење средстава репрезентације у складу са овим Правилником. 
 Корисник репрезентације подноси писмени образложени предлог за коришћење 

средстава репрезентације који мора да садржи повод, очекивани износ и врсту 
репрезентације.  

Корисник репрезентације дужан је да уз навођење података из личне исправе читко 
потпише рачун о коришћењу репрезентације. Изузетно, у случају да корисник 
репрезентације прекорачи одобрени износ репрезентације, а овлашћени корисник 
репрезентације накнадно писмено не одобри репрезентацију у пуном износу произашлих 
трошкова, корисник репрезентације је дужан да  накнади разлику између остварених и 
одобрених износа трошкова репрезентације, најкасније приликом наредне исплате зараде, 
односно накнаде, после утврђивања ове обавезе. 
 

Члан 14. 
Рачуне који се односе на репрезентацију контролише корисник репрезентације и 

потврђује њихову тачност, а потом овлашћени корисник из члана 8. овог Правилника исти 
оверава за плаћање. Служба за финансије корисника буџета води евиденцију износа 
репрезентације на основу примљених докумената, потом саставља месечни извештај о 
трошковима репрезентације и доставља овлашћеним корисницима из члана 8. овог 
Правилника, који ће у коначном разматрати Општинско веће сагласно члану 5. овог 
Правилника. 
 

Члан 15. 
Овај Правилник ступа на снагу даном објављивања у Службеном гласнику општине 

Рача. 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
   

Број: 110-6/2014-II-01     Председник Општинског већа 
Дана:08.04. 2014. године          Драгана Живановић, с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" 

број 129/07 и 83/2014-др. закон)  и члана 45. став 1. тачка 10) Статута општине Рача ("Сл. 
гласник општине Рача", број 6/08, 2/2010 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на предлог 
Општинског већа општине Рача и Дома здравља "Милоје Хаџић-Шуле" у Рачи, на седници 
одржаној дана 15.09.2014. године, донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу чланова Управног одбора Дома здравља "Милоје Хаџић-Шуле" у Рачи-

представника установе 
 

1. Разрешавају се дужности чланови Управног одбора Дома здравља "Милоје Хаџић-
Шуле" у Рачи, и то: 
 

Представници установе: 
1. Др Стефан Гаровић из Крагујевца, уролог, са станом у улици Владимира 

Роловића број 19/18; 
2. Др Оливера Димитријевић из Крагујевца, специјалиста дермавенетологије, са 

станом у улици Лепенички булевар број 5/23. 
 

2. Решење ступа на снагу даном доношења. 

3.  Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
 
Број: 020-49/2014-I-01                 ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 15.09.2014. године.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
                         Душан Ђоковић, с.р. 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" 
број 129/07 и 83/2014-др. закон)  и члана 45. став 1. тачка 10) Статута општине Рача ("Сл. 
гласник општине Рача", број 6/08, 2/2010 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на предлог 
Општинског већа општине Рача и Дома здравља "Милоје Хаџић-Шуле" у Рачи, на седници 
одржаној дана 15.09.2014. године, донела је: 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању чланова Управног одбора Дома здравља "Милоје Хаџић-Шуле" у Рачи-

представника установе 
 
 

1. Именују се за чланове Управног одбора Дома здравља "Милоје Хаџић-Шуле" у 
Рачи, на мандатни период до истека мандата Управног одбора, и то: 

 

Представници установе: 
1. Др Јелица Аџић из Раче, доктор медицине, са станом у улици Светог Саве број 

18; 
2. Др Горан Ивановић из Бошњана, општина Рача, специјалиста опште медицине, са  
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2. Решење ступа на снагу даном доношења. 

3.  Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
Број: 020-50/2014-I-01                ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 15.09.2014. године.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
                         Душан Ђоковић, с.р. 
 
 
 
Р  е  п  у  б  л  и  к  а    С  р  б  и  ј  а  
Општина Рача 
Комисија за предлагање (утврђивање) висине накнаде за бесправно коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача за 
агроекономску 2013/2014 годину 
Број:320-41/2014-II-02 
Датум: 16.09.2014.године 
 
 

З А П И С Н И К 
 
 

Са седнице Комисије за предлагање (утврђивање) висине накнаде за бесправно коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача за 
агроекономску 2013/2014 годину (у даљем тексту Комисија) одржане дана 16.09.2014. 
године, са почетком у 11,00 часова у згради Општинске управе Рача (канцеларија бр.6). 
      Састанку Комисије присуствују:  
       1. Биљана Рашић,  економиста 
       2. Драгана Прокић, дипл.инг.агрономије 
       3. Биљана Петровић, геод.тех.  
      Записник водила Драгана Прокић, члан Комисије 
 

Комисија образована решењем Општинског већа општине Рача, бр.021-28/2014-II-01 
од 30.01.2014.г., започела је са радом предлагања (утврђивања) висине накнаде за бесправно 
коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача за 
агроекономску 2013/2014 годину а на основу достављених Записника Републичке 
пољопривредне инспекције, са циљем реализације вансудских поравњања који се закључују 
ради решавања питања бесправног коришћења пољопривредног земљишта у државној 
својини на територији општине Рача за агроекономску 2013/2014 годину, 

Комисија је увидом у Записнике републичке пољопривредне инспекције бр.370-320-
01606/2013-04 од 13.12.2013.г., бр.270-320-01652/2013-04 од 13.12.2013.г., бр.270-320-
01653/2013-04 од 02.12.2014.г., утврдила да се бесправно користе следеће катастарске 
парцеле: 
- кп.бр. 1239 КО Бошњане, ЛН 354, по начину коришћења њива 4 класе, у укупној површини 
од 4.21.35 ха 
- кп.бр. 1234 КО Бошњане, ЛН 354, по начину коришћења њива 4 класе, у површини од 
2.07.02 ха 
- кп.бр. 1234 КО Бошњане, ЛН 354, по начину коришћења њива 5 класе, у површини од 
1.54.75 ха 
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- кп.бр. 1133/1 КО Бошњане, ЛН 354, по начину коришћења њива 4 класе, у укупној 
површини од 4.39.40 ха 
- кп.бр. 1297/3 КО Бошњане, ЛН 354, по начину коришћења њива 3 класе, у укупној 
површини од 0.65.06 ха 
- кп.бр. 12/4 КО Адровац, ЛН 175, по начину коришћења њива 4 класе, у укупној површини 
од 3.47.96 ха 
- кп.бр. 45/1 КО Адровац, ЛН 175, по начину коришћења њива 4 класе, у укупној површини 
од 2.24.91 ха 

Увидом у Препис ЛН 354 КО Бошњане и у Препис ЛН 175 КО Адровац Комисија 
констатује да кп.бр.1239, 1234, 1133/1, 1297/3 КО Бошњане и кп.бр.12/4 и 45/1 КО Адровац, 
јесу пољопривредно земљиште у државној својини, обим удела1/1. 

Комисија констатује да ЈЛС општине Рача није донела Програм заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Рача за 2013 годину. 
Комисија Констатује да је последње јавно надметање за пољопривредно земљиште у 
државној својини одржано 2010 године.Напред наведено земљиште које се бесправно 
користи је било предмет јавног надметања у 2010. години, односно јесте било у Годишњем 
програму, заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у општини Рача за 
2010. годину. 

Према Инструкцији Министарсва пољопривреде, Управе за пољопривредно 
земљиште за реализацију вансудских поравњања бр.сл/2013 од 26.12.2013.г. накнада 
узурпатуру-бесправном кориснику пољопривредног земљишта у државној својини у 
одређеним ситуацијама, уколико пољопривредно земљиште у државној својини није било 
предмет јавног надметања утврђује се на бази просечне излицитиране цене на последњем 
јавном надметању за пољопривредно земљиште у државној својини истог квалитета које је 
дато у закуп на територији јединице локалне самоуправе на којој се налази предметно 
пољопривредно земљиште, односно за просечну излицитирану цену пољопривредног 
земљишта у државној својини истог квалитета најближе јединице локалне самоуправе и сл. 

Увидом у расположиву документацију Општинска управа Рача, захтевом бр.320-
39/2014-IV-03-1 од 21.01.2014.г., прибавала је податке о просечним излицитираним ценама 
на последњем јавном надметању за пољопривредном земљиште у државној својини 
истог/приближног квалитета најближих јединица локалне самоуправе и то из општина: 
Топола, Баточина, Лапово, Велика Плана, Смед. Паланка. 

Према допису Општине Топола, Општинске управе Топола, бр.320-3/2014-03 од 
30.01.2014.г., просечна излицитирана цена за пољопривредно земљиште у државној својини 
у општини Топола на последњем јавном надметању одржаном дана 29.10.2013.г., за њиве 5. 
класе износило је 6.100,00 динара/ха, за земљиште других бонитетних класа није било 
заинтересованих понуђача. 

Према допису Општине Баточина, Општинске управе Баточина, бр.320-2/14-02 од 
23.01.2014.г., излицитирана цена за пољопривредно земљиште у државној својини у општини 
Баточина на последњем јавном надметању одржаном дана 23.07.2013.г., за њиве 3. класе 
износило је 6.300,00 динара/ха, а за њиве 4.класе 5.950,00 динара/ха. Ово су биле почетне 
цене на лицитацији а како није било више од једног понућача по једном надметању, ове цене 
су узете као једине и највеће понуђене. 

Према допису Општине Лапово, Општинске управе Лапово, бр.320-2/14-03 од 
24.01.2014.г., просечна излицитирана цена за пољопривредно земљиште у државној својини 
у општини Лапово на последњем јавном надметању одржаном дана 11.05.2012.г., за њиве 3. 
класе износило је 6.100,00 динара/ха., излицитиране парцеле по бонитетној класи јесу 
искључиво њива 3.класе. 

Према допису Општине Велика Плана, Комисије за спровођење поступка јавног 
надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини 
Велика Плана,, бр.011-49/2013-II од 28.02.2014.г., излицитирана цена за пољопривредно 
земљиште у државној својини у општини Велика Плана на последњем јавном надметању 
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одржаном дана 01.02.2014.г., за њиве 3. класе износило је 9.600,00 динара, а за њиве 4.класе 
8.600,00 динара/ха. На одржаној лицитацији земљиште је дато у закуп по почетној цени 
обзиром да није било више пријављених учесника у јавном надметању. 

Према допису Општине Смедеревска Паланка, Комисије за израду годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, бр.сл од 10.02.2014.г., 
излицитирана цена за пољопривредно земљиште у државној својини у општини 
Смедеревска Паланка, КО Баничина, на последњем јавном надметању (други круг) 
одржаном дана 30.05.2013.г., постигнуте су следеће цене закупа: култура њиве 3. класе 
10.000,00 динара/ха, и култура њиве 4.класе 10.000,00 динара/ха. У образложењу дописа се 
наводи да су излцитиране цене закупа уједно биле и почетне цене закупа земљишта у 
државној својини. 

Према Инструкцији Министарсва пољопривреде, Управе за пољопривредно 
земљиште за реализацију вансудских поравњања бр.сл/2013 од 26.12.2013.г. , Комисија је 
извршила  консултације са Министарством пољопривреде и заштите животне средине, 
Управом за пољопривредно земљиште, са службеним лицем задуженим за реализацију 
вансудских поравњања а у вези утврђивања висине накнаде за бесправно коришћење 
пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача и ради договора 
о потребној документацији ради потписивања вансудскихх поравњања. 

На основу расположиве документације, Инструкције Управе за пољопривредно 
земљиште, консултацијама обављеним са Управом за пољопривредно земљиште, а обзиром 
да је последње јавно надметање за предметно земљиште у општини Рача одржано 2010 
године и да су се тржишне цене закупа земљишта промениле у наведеном периоду, комисија 
руководећи се подацима према допису Општине Смедеревска Паланка, Комисије за израду 
годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, бр.сл од 
10.02.2014.г., као најближе јединице локалне самоуправе (узимајући у обзир чињеницу да се 
КО Баничина граничи са КО Бошњане и да се КО Бошњане граничи са КО Адровац) 
предлаже (утврђује) висину накнаде за бесправно коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини на територији општине Рача, за агроекономску 2013/2014 
годину и то 10.000,00 динара/ха за пољопривредно земљиште квалитета њива 3. класе, 
за земљиште квалитета њиве 4.класе 5% нижу накнаду од предложене за земљиште 
квалитета њива 3.класе односно  9.500,00 динара /ха, а за земљиште квалитета њиве 
5.класе 10% нижу накнаду од предложене за земљиште квалитета њива 3.класе односно 
9.000,00 динара /ха. 
 
Табеларни приказ: 
 
КО  

 
кп.бр. 

 
ЛН 

 
култура 

 
класа 

површина 
(ха) 

накнада 
дин/ха 

Бошњане 1239 354 њива 4 4.21.35 9.500,00 
Бошњане 1234 354 њива 4 2.07.02 9.500,00 
Бошњане 1234 354 њива 5 1.54.75 9.000,00 
Бошњане 1133/1 354 њива 4 4.39.40 9.500,00 
Бошњане 1297/3 354 њива 3 0.65.06 10.000,00 
Адровац 12/4 175 њива 4 3.47.96 9.500,00 
Адровац 45/1 175 њива 4 2.24.91 9.500,00 
 

Комисија предлаже да се за реализацију вансудских поравњања који се закључују 
ради решавања питања бесправног коришћења пољопривредног земљишта у државној 
својини на територији општине Рача за агроекономску 2013/2014 годину, накнаде утврђене 
у предходној табели прихвате као накнаде за бесправно коришћење пољопривредног 
земљишта у државној својини. 

Комисија констатује да на дан 16.09.2014.године, према курсној листи 177 
Народне банке Србије, званични средњи курс динара износи: 119,0767 дин за 1 ЕУР. 
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Овај Записник објавити у Службеном гласнику општине Рача и интернет 
страници општине Рача: www.raca.rs и огласној табли Општинске управе општине 
Рача. 

 
Записник је састављен у 5 примерка. 
 
Састанак Комисије завршен дана 16.09.2014.године у 13,30 сати. 

 
 
        КОМИСИЈА: 
        1. Биљана Рашић 
        2. Драгана Прокић 
        3. Биљана Петровић 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 Душица Миљојковић, секретар 
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205. 
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