Рача, 24.04.2003. године – број 2

Цена 100,00 динара

1.

Скупштина општине Рача, на својој седници одржаној дана 24.04.2003. године, а на основу
члана 22. Закона о јавним службама (“Сл. гласник РС”, број 42/91) и члана 25. Статута општине
Рача (“Општински сл. гласник”, број 5/99), донела је:
РЕШЕЊЕ
о разрешењу чланова Надзорног одбора
Културног центра “Радоје Домановић” из Раче
1. I Разрешавју се чланови Надзорног одбора Културног центра “Радоје Домановић” из Раче, и
то:
1. Момчиловић Зоран
2. Поповић Александар
3. Ветровић Бранка
II Ово решење ступа на снагу даном доношења и истим известити именоване из става 1. овог
решења и Кулурни центар "Радоје Домановић" из Раче
III

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

Број: 020-1/2003-01
Дана: 24.04.2003. године

Председник
Скупштине општине Рача
Слађан Радовановић

2.

Скупштина општине Рача, на својој седници одржаној дана 24.04.2003. године, а на основу
члана 22. Закона о јавним службама (“Сл. гласник РС”, број 42/91) и члана 25. Статута општине
Рача (“Општински сл. гласник”, број 5/99), донела је:
РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Надзорног одбора
Културнoг центра “Радоје Домановић” из Раче
I Именује се Надзорни одбор Културног центра “Радоје Домановић” из Раче, у саставу и то:
1. Душица Миљојковић, дипл. правник из Трске, радник Општинске управе Рача
2. Борко Петровић, ел. тех., из Раче, радник Општинске управе Рача
3. Вељковић Сања, из Раче, радник Културног центра "Радоје Домановић" из Раче
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II Ово решење ступа на снагу даном доношења и истим известити именоване из става 1. овог
решења и Кулурни центар "Радоје Домановић" из Раче
III
Ово решење објавити у “Службеном гласнику општине Рача”
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-2/2003-01
Дана: 24.04.2003. године

Председник
Скупштине општине Рача
Слађан Радовановић

3.

Скупштина општине Рача, на основу члана 25. статута општине Рача ("Општински
службени гласник", број 04/99), на својој седници одржаној дана 24.04.20003. године, разматрајући
питање потписивања Уговора са Јужноморавским регионом чешких Република у вези донације,
доноси:
ОДЛУКУ
Члан 1.
Скупштина општине Рача овлашћује председника СО-е Рача Слађана Радовановића да
потпише Уговор са хуманитарном организацијом Јужноморавског региона чешких Република за
изградњу канализационог колектора у градском насељу Рача.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и уисту облјавити у Службеном гласнику
општине Рача.
Број: 020-3/2003-01
Дана: 24.04.2003. године

Председник
Скупштине општине Рача
Слађан Радовановић

4.

Скупштина општине Рача, на основу члана 25. статута општине Рача ("Општински
службени гласник", број 04/99), на својој седници одржаној дана 24.04.20003. године, разматрајући
питање потписивања Уговора са GTZ о техничкој и финансијској помоћи локалној самоуправи,
доноси:
ОДЛУКУ
Члан 1.
Скупштина општине Рача овлашћује председника СО-е Рача Слађана Радовановића да
потпише Уговор са GTZ о техничкој и финансијској помоћи локалној самоуправи и ЈКП-у.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и уисту облјавити у Службеном гласнику
општине Рача.
Број: 020-4/2003-01
Дана: 24.04.2003. године

Председник
Скупштине општине Рача
Слађан Радовановић
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5.

Скупштина општине Рача, на својој седници одржаној дана 24.04.2003. године, на основу
члана 15. став 1. Закона о експроприацији (“Сл. гласник РС”, број 53/95) и члана 25 Статута
општине Рача (“Сл. гласник општине Рача”, број 5/99), донела је:
РЕШЕЊЕ
Даје се на коришћење Петровић Стојадиновом Гвоздену из Мирашевца, право својине на
К.П. број 378/1 у површини од 45,00 ари, уписана у Л.Н. број 165 К.О. Адровац катастра
непокретности општине Рача, власништво ОНИ као накнада за експроприсано пољопривредно
земљиште за регулацију реке Раче.
Ово решење ће служити именованом као правни основ за укњижбу непокретности на име
новог корисника.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правоснажним и извршним решењем Секретаријата за привреду, финансије и инспекцијске
послове СО-е Рача број 465-5/81-04 – 54 и 55 од 15.07.1981. године експроприсано је Петровић
Гвоздену земљиште означено као к.п. број 67/5 у пов. 14,52ари и к.п. број 41/3 у пов 30,50 ари обе
уписане у ЗКУЛ 508 КО Мирашевац Ради регулације реке Раче.
Споразумом о накнади од 12.02.1982. године закљученим са бив. власником,
представником општине и записника о увођењу у посед лица којима је додељена земља од
31.05.1982. године утврђено је да се Петровић Гвоздену из Мирашевца као накнада за
експроприсано пољ. земљиште додели пољопривредно земљиште означено као к.п.број 378/1 у
површини од 45,00 ари, уписана у Л.Н. број 165 К.О. Адровац катастра непокретности општине
Рача, власништво ОНИ.
Извршни одбор СО-е Рача је на својој седници од 11.04.2003. године разматрао и прихватио
предлог имовинско правне службе СО-е Рача и предложио СО-е Рача доношење овог решења.
Скупштина општине Рача разматрала је предлог овог решења и утврдила да је исто
оправдано, ради чега је одлучила да се предметно земљиште додели Петровић Гвоздену из
Мирашевца.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења није допуштена жалба, али се
може покренути управни спор.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-5/2003-01
Дана: 24.04.2003. године

Председник
Скупштине општине Рача
Слађан Радовановић

6.

Скупштина општине Рача, на својој седници одржаној дана 24.04.2003. године, на основу
члана 15. став 1. Закона о експроприацији (“Сл. гласник РС”, број 53/95) и члана 25 Статута
општине Рача (“Сл. гласник општине Рача”, број 5/99), донела је:
РЕШЕЊЕ
Даје се на коришћење Костић Радивојевом Витомиру из Мирашевца,право својине на К.П.
број 378/2 у површини од 37,00 ари, уписана у Л.Н. број 165 К.О. Адровац катастра непокретности
општине Рача, власништво ОНИ као накнада за експроприсано пољопривредно земљиште за
регулацију реке Раче.
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Ово решење ће служити именованом као правни основ за укњижбу непокретности на име
новог корисника.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правоснажним и извршним решењем Секретаријата за привреду, финансије и инспекцијске
послове СО-е Рача број 465-5/81-04 – 12 и 13 од 15.07.1981. године експроприсано је Костић
Витомиру земљиште означено као к.п. број 6/2 у пов. 26,54 ари и к.п. број 6/3 у пов 10,60 ари обе
уписане у ЗКУЛ 754 КО Мирашевац Ради регулације реке Раче.
Споразумом о накнади од 12.02.1982. године закљученим са бив. власником,
представником општине и записника о увођењу у посед лица којима је додељена земља од
31.05.1982. године утврђено је да се Костић Витомиру из Мирашевца као накнада за
експроприсано пољ. земљиште додели пољопривредно земљиште означено као к.п.број 378/2 у
површини од 37,00 ари, уписана у Л.Н. број 165 К.О. Адровац катастра непокретности општине
Рача, власништво ОНИ.
Извршни одбор СО-е Рача је на својој седници од 11.04.2003. године разматрао и прихватио
предлог имовинско правне службе СО-е Рача и предложио СО-е Рача доношење овог решења.
Скупштина општине Рача разматрала је предлог овог решења и утврдила да је исто
оправдано, ради чега је одлучила да се предметно земљиште додели Костић Витомиру из
Мирашевца.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења није допуштена жалба, али се
може покренути управни спор.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-6/2003-01
Дана: 24.04.2003. године

Председник
Скупштине општине Рача
Слађан Радовановић

7.

Скупштина општине Рача, на својој седници одржаној дана 24.04.2003. године, на основу
члана 15. став 1. Закона о експроприацији (“Сл. гласник РС”, број 53/95) и члана 25 Статута
општине Рача (“Сл. гласник општине Рача”, број 5/99), донела је:
РЕШЕЊЕ
Даје се на коришћење Петровић Петровој Милинки из М. Мирашевца, право својине на
К.П. број 378/4 у површини од 28,00 ари, уписана у Л.Н. број 165 К.О. Адровац катастра
непокретности општине Рача, власништво ОНИ као накнада за експроприсано пољопривредно
земљиште за регулацију реке Раче.
Ово решење ће служити именованом као правни основ за укњижбу непокретности на име
новог корисника.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правоснажним и извршним решењем Секретаријата за привреду, финансије и инспекцијске
послове СО-е Рача број 465-5/81-04 – 11, 12 и 14 од 15.07.1981. године експроприсано је Петровић
Миладиновом Петру из Мирашевца земљиште означено као к.п. број 78/2 у пов. 22,75 ари уписана
у ЗКУЛ 139 КО Мирашевац, Петровић Петровој Милинки, уд. Доситејевој са 1/3 и Петровић
Доситеју са 1/3 к.п. број 70/3 у пов 1.20 ари уписана у ЗКУЛ 720 КО Мирашевац и Петровић
Миладиновом Петру са 1/3 77/1 у пов. 3,20 ари уписана у ЗКУЛ 537 КО Мирашевац ради
регилације реке Раче
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Споразумом о накнади од 12.02.1982. године закљученим са бив. власником,
представником општине и записника о увођењу у посед лица којима је додељена земља од
31.05.1982. године утврђено је да се Петровић Милинки из Мирашевца као накнада за
експроприсано пољ. земљиште додели пољопривредно земљиште означено као к.п.број 378/4 у
површини од 28,00 ари, уписана у Л.Н. број 165 К.О. Адровац катастра непокретности општине
Рача, власништво ОНИ.
Извршни одбор СО-е Рача је на својој седници од 11.04.2003. године разматрао и прихватио
предлог имовинско правне службе СО-е Рача и предложио СО-е Рача доношење овог решења.
Скупштина општине Рача разматрала је предлог овог решења и утврдила да је исто
оправдано, ради чега је одлучила да се предметно земљиште додели Петровић Милинки из
Мирашевца.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења није допуштена жалба, али се
може покренути управни спор.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-7/2003-01
Дана: 24.04.2003. године

Председник
Скупштине општине Рача
Слађан Радовановић

8.

Скупштина општине Рача, на својој седници одржаној дана 24.04.2003. године, на основу
члана 15. став 1. Закона о експроприацији (“Сл. гласник РС”, број 53/95) и члана 25 Статута
општине Рача (“Сл. гласник општине Рача”, број 5/99), донела је:
РЕШЕЊЕ
Даје се на коришћење Даничић Живадиновом Милосаву из Мирашевца, право својине на
К.П. број 378/3 у површини од 26,00 ари, уписана у Л.Н. број 165 К.О. Адровац катастра
непокретности општине Рача, власништво ОНИ као накнада за експроприсано пољопривредно
земљиште за регулацију реке Раче.
Ово решење ће служити именованом као правни основ за укњижбу непокретности на име
новог корисника.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правоснажним и извршним решењем Секретаријата за привреду, финансије и инспекцијске
послове СО-е Рача број 465-5/81-04 – 9. и 10. од 15.07.1981. године експроприсано је бив. Даничић
Радомиру земљиште означено као к.п. број 567/6 у пов. 07,80 ари и к.п. број 395/2 у пов 16,01 ари
обе уписане у ЗКУЛ 129 КО Адровац ради регулације реке Раче.
Споразумом о накнади од 12.02.1982. године закљученим са бив. власником,
представником општине и записника о увођењу у посед лица којима је додељена земља од
31.05.1982. године утврђено је да се бив. Даничић Радомиру из Мирашевца као накнада за
експроприсано пољ. земљиште додели пољопривредно земљиште означено као к.п.број 378/3 у
површини од 26,00 ари, уписана у Л.Н. број 165 К.О. Адровац катастра непокретности општине
Рача, власништво ОНИ.
Обзиром да је Даничић Радомир умро 1983. године, заоставштина је расправљена и за
наследника је оглашен његов син Даничић Радомиров Живадин, решењем о наслеђу Општинског
суда у Рачи бр. О 149/83 од 07.01.1984. године, који је такође умро 1989. године, заоставштина је
расправљена и за наследника је оглашен Милосав Даничић, његов син, и супруга Даничић
Вукосава обоје из Мирашевца, решењем о наслеђу Општинског суда у Рачи бр. О 5/89 од
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17.02.1989. године, то имовинско-правна служба Општинске управе Рача предлаже доношење овог
решења.
Извршни одбор СО-е Рача је на својој седници од 11.04.2003. године разматрао и прихватио
предлог имовинско правне службе СО-е Рача и предложио СО-е Рача доношење овог решења.
Скупштина општине Рача разматрала је предлог овог решења и утврдила да је исто
оправдано, ради чега је одлучила да се предметно земљиште додели Даничић Милосаву из
Мирашевца.
УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења није допуштена жалба, али се
може покренути управни спор.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-8/2003-01
Дана: 24.04.2003. године

Председник
Скупштине општине Рача
Слађан Радовановић

9.

Скупштина општине Рача, на својој седници одржаној дана 24.04.2003. године, на основу
члана 255. Закона о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ", број 33/97 и 31/2001) и члана 25.
Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 5/99), доноси:
РЕШЕЊЕ

Укида се решење Скупштине општине Рача број 020-02/2002-01 од 31.05.2002. године,
којим је Ћопић Ратку из Раче дато на коришћење неизграђено грађевинско земљиште означено као
кп. бр. 304/24 у површини 01,60 ари уписана у Л.Н. бр. 394 КО Рача катастра непокретности уз
накнаду, а ради изградње породичне стамбене зграде.
Именованом овим решењем престаје право коришћења на предметно земљиште.
Образложење
Решењем Скупштине општине Рача број 020-02/2002-01 од 31.05.2002. године додељено је
Ћопић Ратку из Раче грађевинско земљиште означено као кп. бр. 304/24 у површини 01,60 ара
уписана у Л.Н. бр. 394 КО Рача катастра непокретности уз накнаду, а ради изградње породичне
стамбене зграде.
Изјавом од 11.04.2003. године датом код имовинско-правне службе Скупштине општине
Рача, именовани је одустао од додељеног плаца, па су се стекли услови да се решење Скупштине
општине Рача број 020-02/2002-01 од 31.05.2002. године укине и земљиште означено као у
диспозитиву овог решења врати Скупштини општине Рача, ради доделе новим корисницима.
На предлог Извршног одбора Скупштина општине Рача, налази да је у конкретном случају
укидање решења Скупштине општине Рача о додели грађевинског земљишта на коришћење лицу
означеном као у диспозитиву овог решења оправдано, па је из тих разлога донела решење као у
диспозитиву.
Упутство о правном средству: Против овог решења није допуштена жалба, али се може
покренути управни спор.
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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.

