Рача, 17.06.2003. године – број 3

Цена 100,00 динара

1.

На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", број 16/97 и
42/98) и члана 25. Статута општине Рача ("Општински службени гласник" бр. 5/99), Скупшрина
општине Рача на седници одржаној дана 17.06.2003. године, донела је:
ОДЛУКУ
о допуни Одлуке о уређењу насеља
Члан 1.
У Одлуци о уређењу насеља број 020-8/99 од 16.07.1999. године ("Општински службени
гласник" бр. 2/99), после поглавља V додаје се поглавље:
VI ПРИВРЕМЕНО ЗАУЗЕЋЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
1. ПОСТАВЉАЊЕ ОБЈЕКАТА И УРЕЂАЈА
Члан 68.
Јавне површине могу се користити сходно својој намени, а у складу са одредбама ове
одлуке.
Члан 69.
На јавним површинама из члана 4. ове Одлуке могу се привремено постављати мањи
монтажни и други објекти и уређаји и то:
- летње баште;
- тенде и надстрешнице;
- изложбени пултови за продају непрехрамбених производа.
-

Предмети који се могу постављати на јавним површинама су:
грађевински материјал;
огрев и сл.

Члан 70.
Објекти и предмети наведени у члану 69. ове Одлуке могу се постављати на јавним
површинама на основу одобрења које издаје Општинска управа - Одељење за привреду, буџет,
финансије и инспекцијске послове у складу са Правилником који предлаже Извршни одбор СО-е
Рача.
Члан 71.
Подносилац захтева за издавање одобрења дужан је да уз захтев за заузеће јавне површине
за привремено постављање објеката из члана 69. приложи следећу документацију:
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1. Доказ о оснивању радње за обављање одговарајуће делатности, односно доказ о уписаној
делатности у регистар надлежног суда и испуњености услова за обављање делатности;
2. Доказ о уплати комуналне таксе;
3. Друге доказе у зависности од посебних услова утврђених у овој Одлуци за постављање
конкретног објекта или уређаја на јавној површини.
Одобрење се издаје најдуже на период до годину дана .
Члан 72.
Објекти и уређаји постављени на јавној површини уклониће се принудним путем на основу
акта надлежног органа у следећим случајевима:
1. Ако је објекат постављен без одобрења;
2. Ако објекти и уређаји нису постављени у сколаду са условима наведеним у одобрењу;
3. Ако се објекат користи супротно утврђеној намени.
У случајевима из става 1. тачка 1., 2. и 3. овог члана поступак по службеној дужности
покреће Општинска управа преко надлежне инспекције.
1. Летње баште
Члан 73.
Летња башта је објекат који се поставља на јавној површини по правилу испред
угоститељског објекта, посластичрнице и објеката у којима се врши производња и продаја пецива
и колача.
Летња башта не може да се постави испред киоска.
Члан 74.
Летња башта садржи столове и столице.
За заштиту од сунца у летњој башти се могу поставити сунцобрани или тенда.
По истеку рока за који је одобрено постављање летње баште, власник је дужан да исту
уклони.
Одобрење за постављање летње баште издаје се према правилнику о условима за
поствљање летњих башта.
Правилник о условима за поствљање летњих башта доноси Извршни одбор СО-е Рача.
Члан 75.
Забрањено је затварање страна баште и формирање објеката.
У летњој башти не могу да се поставе баштенски роштиљ мангало.
Члан 76.
У поступку покренутом по захтеву за издавање одобрења за постављање летње баште
Одељење за привреду, буџет, финансије и инспекцијске послове по службеној дужности прибавља
мишљење о испуњености услова у погледу безбедности саобраћа.
2. Тенде и надстрешнице
Члан 77.
Тенда је слободно стојећа конструкција са одговарајућим застором са наменом за заштиту
од сунца.
Одобрење за постављање тенде може се издати само уз одобрење за постављање летње
баште и иста се уклања са уклањањем летње баште.
Услови, изглед и тип тенде утврђују се према Условима за постаљање летњих башата.
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Члан 78.
Надстрешница је конструкција са одговарајућим застором која се поставља на фасаду
зграде изнад излога и улазних врата у пословни простор, са наменом за заштиту од сунца, према
условима који се утврђују Правилником, који предлаже Извршни одбор.
Члан 79.
Подносилац захтева за издавање одобрења за постављање надстрешнице дужан је да
достави:
1. Доказ да је власник објекта, односно да има право коришћења пословног објекта или
његовог дела на који се поставља надстрешница,
2. Сагласност власника објекта, односно Скупштине зграде на коју се поставља
надстрешница.
Члан 80.
Друге врсте слободно стојећих тенди не могу да се постављају на јавним површинама као
самостални објекти.
3. Изложбени пултови за продају непрехрамбених производа
Члан 81.
Изложбени пулт је монтажна конструкција површине до 2 м2 постављена испред пословног
објекта са наменом за излагање непрехрамбене робе која се у пословном објекту продаје.
Одобрење за постављање изложбеног пулта издаје Одељење за привреду, буџет, финансије
и инспекцијске послове.
Члан 82.
У поглављу VII НАДЗОР, члан 68. поостаје члан 83.
Члан 84.
У поглављу VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ, члан 69. постаје члан 85., члан 70. постаје члан 86.,
а члан 71. постаје члан 87.
Члан 88.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-1/2003-01
Дана: 17.06.2003. године

Председник
Скупштине општине Рача
Слађан Радовановић

2.

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 5/99),
Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 17.06.2003. године, донела је:
ОДЛУКУ
О РАСПИСИВАЊУ РЕФЕРЕНДУМА
НА ТЕРИТОРИЈИ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ЂУРЂЕВО
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Члан 1.
Поводом иницијативе Савета Месне заједнице Ђурђево за увођење самодоприноса на
територији Месне заједнице Ђурђево за период од 19.08.2003. до 19.08.2007, расписује се
референдум на којем ће се грађани изјаснити о иницативи за увођење самодоприноса на
територији Месне заједнице Ђурђево.
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 Ђурђево одржаће се
дана 19.08.2003. године.
Члан 4.
Поступак спровођења референдума одржаће се у складу са одредбама Закона о
референдуму и народној иницијативи и Статута општине Рача.
Члан 5.
Скупштина општине Рача ће решењем именовати Комисију која ће спровести референдум.
Трошкове референдума сносиће Савет Месне заједнице Ђурђево.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рача.
Број 020-2/2003-01
дана 17.06.2003. године

Председник
Скупштине општине Рача
Слађан Радовановић

3.

На основу члана 14. Закона о референдуму и народној иницативи ("Сл. гласник РС", број
48/94 и 11/98) и члана 25 Статута Скупштине општине ("Сл. гласник општине Рача", број 5/99),
Скупштина општине Рача на седници од 17.06.2003. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ РЕФЕРЕНДУМА
I За спровођење референдума за територију месне заједнице Ђурђево о питању
изјашњавања грађана о увођењу самодоприноса за одржавање и доградњу путева у Месној
заједници Ђурђево, образује се комисија за спровођење референдума у следећем саставу:
1. Зоран Марковић, за председника Комисије,
2. Александар Филиповић, за члана Комисије,
3. Драган Пантић, за члана Комисије.
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За заменике се одређују:
1. Драган Петровић, за заменика председника Комисије,
2. Милинко Марковић, за заменика члана Комисије,
3. Драган Николић, 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.
IV Одлуку донету на референдуму Комисија за спровођење референдума има објавити на
начин на који се објављују прописи општине која је расписала референдум.
Број: 020-4/2003-01
Дана: 17.06.2003. године

Председник
Скупштине општине Рача
Слађан Радовановић

4.

На основу члана 34. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", број 47/2003) и
члан 25. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 4/99), Скупштина општине Рача,
на седници одржаној 17.06.2003. године, донела је
РЕШЕЊЕ
1. Образује се комисија за планове ради пружања стручне помоћи за обављање послова у
поступку израде просторног плана општине, израде и спровођења урбанистичких планова,
као и давања стручног мишљења о идејним пројектима по захтеву Општинске управе (у
даљем тексту: Комисија).
2. У Комисију из тачке 1. овог решења именују се:
Испред Скупштине општине Рача:
За председника:
Александар Сенић, дипл. инг. грађевине, радник Министарства урбанизма и грађевина
За чланове:
- Зоран Стојановић, дипл. инг. геодезије директор Службе за катастар непокретности Рача
- Горан Марковић, дипл. инг. архитектуре, радник ДОО "Баухаус" Краљево
- Бранка Вићентијевић, грађевински техничар, радник Општинске управе Рача
- Радослав Здравковић, потпредседник СО-е Рача, члан ИО СО-е Рача, грађевински инжењер
На предлог Министарства урбанизма и грађевине:
- Мирослава Јевтић, дипл. инг. архитектуре, радник Урбанистичког завода Београд
- Соња Милановић, дипл. инг. архитектуре, радник "Инфоплан"-а из Аранђеловца
3. Задатак Комисије је да пружа стручну помоћ везану за обављање послова у поступку
израде просторног плана општине, израде и спровођења урбанистичких планова, као и
давање стручног мишљења о идејним пројектима по захтеву Општинске управе Рача.
4. Накнада за рад Комисије регулисаће се посебним актом Извршног одбора СО-е Рача.
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5. Ово решење ступа на снагу даном доношења и исто објавити у Службеном гласнику
општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-5/2003-01
Дана: 17.06.2003. године

Председник
Скупштине општине Рача
Слађан Радовановић

5.

Скупштина општине Рача, на основу члана 25. Статута општине Рача (“Општински сл.
гласник”, бр. 4/99) и члана 80. став 1. тачка 25. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”,
бр. 49/99), на својој седници одржаној дана 17.06.2003. године донела је:
ОДЛУКУ
о измени и допуни Одлуке о радном времену
у самосталним занатским и угоститељским радњама
Члан 1.
У Одлуци о радном времену у радним организацијама и службама од јавног интереса и у
самосталним занатским и угоститељским радњама (Сл. лист Региона ШИП-а”, бр. 32/84) и (“Сл.
гласник општине Рача”, бр. 5/95, 5/98, 2/01 и 6/02) члан 14. став 2. мења се и гласи:
- Самосталне угоститељске радње могу пословати и ван наведеног радног времена, с тим што
радно време не може почети пре 0600 часова ујутру, ни трајати дуже до 2300, а бифе на
аутобуској станици радно време не може почети пре 0500 часова ујутру, ни трајати дуже до 2400
часа.
- Викендом (петак, субота и недеља) радно време не може почети пре 0600 часова ујутру ни
трајати дуже до 0100 часа, а а бифе на аутобуској станици радно време не може почети пре 0500
часова ујутру, ни трајати дуже до 0100 часа.
- А У ПЕРИОДУ ОД 15.06. ДО 30.08. самосталне угоститељске радње могу пословати и ван
наведеног радног времена, с тим што радно време не може почети пре 0600 часова ујутру, ни
трајати дуже до 0100, а бифе на аутобуској станици радно време не може почети пре 0500 часова
ујутру, ни трајати дуже до 0200 часа.
- Викендом (петак, субота и недеља) радно време не може почети пре 0600 часова ујутру ни
трајати дуже до 0230 часа, а а бифе на аутобуској станици радно време не може почети пре 0500
часова ујутру, ни трајати дуже до 0300 часа.
- Све самосталне угоститељске радње које у свом саставу имају летње баште, морају да искључе
озвучење и музику у својим летњим баштама после 2400 часова.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, и исту објавити у Сл. гласнику општине Рача и
обавестити Полицијску станицу у Рачи, Комуналну инспекцију и самосталне угоститеље са
територије општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-06/2003-01
Дана: 17.06.2003. године

Председник
Скупштине општине Рача
Слађан Радовановић
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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.

