
 
 
Рача, 12.09.2003. године – број 4       Цена 100,00 динара 
 
1. 
 На основу члана 20. Закона о јавном правобранилаштву ("Сл. гласник РС", бр. 43/91) и 
члана 25. Статута Општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 4/99, Скупштина општине 
Рача, на седници одржаној дана  12.09.2003. године, донела је: 
 

О Д Л У К У 
о образовању Општинског јавног правобранилаштва 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком регулише се начин оснивања Општинског јавног правобранилаштва за 
општине: Баточина, Рача, Лапово, као и друге обавезе које проистичу из акта о оснивању. 
 

Члан 2. 
 Послове правне заштите имовинских права и интереса општина обавља Општинско јавно 
правобранилаштво. 
 Општинско јавно правобранилаштво обавља своју функцију на основу Закона, других 
прописа и аката донетих у складу са Уставом и Законом. 
 

Члан 3. 
 Седиште Општинског јавног правобранилаштва се мења, тако да најмање једну годину 
буде код сваке од општина оснивача, која је дужна да обезбеди просторију и потребан инвентар. 
 Јавни правобранилац је дужан да најмање један, а по потреби и више дана буде у општини 
Рача. 
 

Члан 4. 
 Општинско јавно правобранилаштво предузима правне радње и користи правна средства 
пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања имовинских права и интереса 
општина и њених органа. 

У вршењу послова из става 1. овог члана Општинско јавно правобранилаштво има положај 
законског заступника. 
 

Члан 5. 
 Органи општина и других правних лица које заступа Општинско јавно правобранилаштво 
су дужни да Правобранилаштву достављају све потребне податке, документацију, обавештења и 
друге доказе ради обављања функције коју врши. 
 

Члан 6. 
 Функцију Општинског јавног правобранилаштва врши јавни правобранилац кога 
постављају Скупштине општина Баточина, Рача и Лапово на период од 4 године, након чега може 
бити поново постављен. 
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 Предлог за постављање и разрешење Јавног правобраниоца подносе председници 
Скупштина општина оснивача. 
 

Члан 7. 
 За Јавног правобраниоца може бити именовано лице које је држављанин СЦГ, које 
испуњава опште услове за заснивање радног односа у државним органима, које је завршило 
правни факултет, положило правосудни испит и има најмање 8 година радног искуства на 
пословима правне струке. 

 
Члан 8. 

 Јавни правобранилац одговара за свој рад и рад Општинског јавног правобранилаштва 
Скупштинама општина оснивача. 

 
Члан 9. 

 Општине оснивачи заједничког правобранилаштва учествују у финансирању његовог рада 
са 1/3 удела. 
 

Члан 10. 
 Општинско јавно правобранилаштво предузима правне радње и користи правна средства 
пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања имовинско-правних интереса 
општина Баточина, Рача и Лапово, њихових органа и организација и других правних лица чије се 
финансирање обезбеђује из буџета тих општина. 
 

Члан 11. 
 Општинско јавно правобранилаштво може пред Уставним судом Републике Србије 
покренути поступак за оцену уставности закона, других прописа и општих аката, кад оцени да су 
овим прописима непосредно повређена права и интереси општина оснивача. 
 

Члан 12. 
 Општинско јавно правобранилаштво у судском и управном поступку заступа општине 
Баточина, Рача и Лапово, њихове органе и организације ради остварења њихових имовинских 
права и интереса и има положај законског заступника. 
 Јавног правобраниоца у случају његове одсутности или кад су у питању међусобни спорови 
општина оснивача, општину Рача заступа секретар општине. 
 

Члан 13. 
 Јавни правобранилац даје правна мишљења по свим општим и појединачним актима које 
доносе одговарајући органи јавних установа, јавних предузећа чији је оснивач општина, Фонд за 
грађевинско земљиште, путеве и комуналне делатности, када из ових аката треба или  могу да 
настану имовинско-правне обавезе за општину Рача. Даје правна мишљења о свим општим и 
појединачним актима које доноси Скупштина општине и Извршни одбор Скупштине, када из ових 
аката треба или могу да настану имовинско-правне обавезе за општину Рача. 
 Пре доношења општих или појединачних аката из којих треба и могу да настану 
имовинско-правне обавезе за општину Рача, одговарајући органи који доносе ова акта морају бити 
упознати са мишљењем Јавног правобраниоца о тим актима. 
 Мишљење из претходног става овог члана Јавни правобранилац је дужан да достави у року 
од 30 дана од дана пријема захтева. 
 Органи, јавне установе и предузећа општине Рача који имају својство правног лица, којима 
је поверено управаљање и располагање средствима општине Рача, дужни су да претходно затраже 
правно мишљење Јавног правобраниоца о ваљаности правних послова који се закључују када се по 
овим пословима ангажују средства општине Рача и јавних установа и предузећа. 
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Члан 14. 
 Трошкови заступања у судском и управном поступку признају се Јавном правобраниоцу по 
прописима о наградама и накнади трошкова за рад адвоката. 
 

Члан 15. 
 Општинско правобранилаштво почиње са радом после усвајања ове одлуке од стране све 
три општине као оснивача, а најкасније до 01.10.2003. године. 

 
Члан 16. 

 Ближе услове за заједнички рад овог правобранилаштва, број извршилаца и обим послова, 
који се поред редовних може додати овом правобранилаштву, регулисаће се посебним договором 
сва три оснивача. 
 

Члан 17. 
 Финансијско пословање овог правобранилаштва, вршиће се преко жиро-рачуна Одељења за 
привреду, јавне службе и финансије Скупштине општине Баточина. 
 

Члан 14. 
 Ова одлука ступа на снагу када је у истом тексту усвоје општине Баточина, Рача и Лапово, 
као оснивачи и биће објављена у Службеном гласнику општине Рача. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-01/2003-01        Председник 
Дана 12.09.2003. године      Скупштине општине Рача 
              Слађан Радовановић 
 
2. 
 На основу члана 78. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 9/2002) и члана 
25. Статута Општине Рача ("Општински сл. гласник", број 5/99), Скупштина општине Рача на 
седници одржаној дана 12.09.2003. године, донела је: 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

 
У Одлуци о општинским административним таксама број 020-2/2002-01 од 31.07.2002. 

године мења се ТАРИФНИ БРОЈ 7., тако да гласи: 
 

Члан 1. 
 
Тарифни број 7. 
 
 За списе и радње из области урбанизма и грађевинарства плаћа се такса и то: 

1. Издавање извода из Урбанистичког плана  
- за објекте грађана .......................................................................................500,00 
- за објекте правних лица...........................................................................1.000,00 

2. Издавање акта о урбанистичким  условима: 
- за објекте грађана .......................................................................................500,00 
- за објекте правних лица...........................................................................1.500,00 

3. Издавање одобрења за изградњу објеката грађана (физичких лица): 
- за објекте грађана.....................................................................................1.000,00 
- за објекте правних лица...........................................................................3.000,00 
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4. Пријава извођења припремних радова..................................................................300,00 
 
 

НАПОМЕНА: За одобрење за изградњу свих објеката који нису обухваћени предложеним 
алинејама ове тачке плаћа се накнада од 0,10 % на предрачунске вредности објекта, а 
највише 30.000,00 динара. 
 
5. Пријава почетка извођења радова за објекте грађана: 

- стамбене објекте..........................................................................................500,00 
- пословне просторије.................................................................................1.000,00 

 
НАПОМЕНА: За пријаву почетка грађења за објекте правних лица, плаћа се накнада у 
износу  од 0,1% предрачунске вредности објекта, а највише 30.000,00 динара. 

 
6. Пријава грађевинских радова на адаптацији, санацији или текућем одржавању 

грађевнских објеката ..............................................................................................300,00 
7. Пријава изградње помоћних објеката ...................................................................300,00 
8. Пријава бесправно изграђених објеката ...............................................................500,00 
9. Захтев за издавање одобрења за изградњу бесправно изграђених објеката грађана: 

- стамбене објекте.......................................................................................1.000,00 
- пословне просторије.................................................................................3.000,00 

 
НАПОМЕНА: За издавање одобрења за изградњу бесправно изграђених објеката правних 
лица 0,10% од предрачунске вредности објекта, а највише 30.000,00 динара. 

 
10. Уверење ...................................................................................................................200,00 
11. Издавање одобрења за раскопавање јавних површина по метру дужном ........100,00 
12. Издавање одобрења за употребу објеката грађана: 

- стамбене објекте..........................................................................................500,00 
- пословне просторије.................................................................................1.000,00 

 
НАПОМЕНА: За технички преглед осталих објеката, нових, реконструисаних, 
адаптираних, плаћа се накнада у износу  од 0,1% предрачунске вредности објекта, а 
највише 15.000,00 динара. 

Члан 2. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 
општине Рача. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020- 02/2002-01        Председник 
Дана: 12.09.2003. године       Скупштине општине Рача 
              Слађан Радовановић 
 
3. 
 Скупштина oпштине Рача, на својој седници одржаној дана 12.09.2003. године, на основу 
члана 18. став 1. тачка 21. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 09/02) и члана 25. 
Статута општине Рача ("Општински сл. гласник општине Рача", број 04/99), донела је: 
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О Д Л У К У 
о радном времену у угоститељству, туризму, трговини, занатству и другим услужним 

делатностима на територији општине Рача 
 
 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком одређује се распоред почетак и завршетак радног времена у угоститељству, 
туризму, трговини, занатству и другим услужним делатностима на територији општине Рача. 
 

Члан 2. 
 Радно време утврђено овом Одлуком мора бити истакнуто на улазу или другом видном 
месту објекта у коме се обавља делатност, односно послови из члана 1. ове Одлуке. 
 Истакнути распоред почетка и завршетка радног времена мора се поштовати. 
 
II УГОСТИТЕЉСКА ДЕЛАТНОСТ 
 

Члан 3. 
 Угоститељски објекти морају бити отворени сваког дана укључујући и недељу и то: 

- хотели, мотели и други објекти који пружају услуге смештаја непрекидно од 00 до 24 сата; 
- ресторани, кафане, пицерије, бифеи, пивнице, кафе посластичарнице и слични објекти са 

почетком рада од 06 до 09 сати (а бифе на аутобуској станици са почетком рада од 05 до 09 
сати); 

- млечни ресторани, киосци и слични објекти за продају јела и безалкохолних пића преко 
шалтера са почетком рада од 05 до 09 сати; 

- објекти за брзу припрему хране: ћевабџинице, грилови и други слични објекти од 00 до 24 
сата; 

- дискотеке од 18 до 01 сат 
- ноћни барови од 24 до 07 сати. 

 
Завршетак радног времена за угоститељске објекте наведене у алинејама 2 и 3 у периоду од 

20 јуна до 31. августа утврђује се најкасније до 01 сат. У осталим месецима радним даном 
најдуже до 24 сата (а бифе на аутобуској станици до 01 сат), а викендом до 01 сат (а бифе на 
аутобуској станици до 02 сата). 

Под викендом, у смислу ове Одлуке, подразумева се период од петка од 22 сата до недеље 
до 24 сата. 
 

Члан 4. 
 Летње баште: хотела, ресторана, кафана, пицерија, кафе посластичарница и других 
угоститељских објеката могу бити отворене сваког радног дана у периоду од 20 јуна до 31 
августа, најкасније до 01 сат, а у осталим месецима радним даном најдуже до 24 сата, викендом 
до 01 сат. 
 

Члан 5. 
 Дужина радног времена утврђена чланом 3. ове Одлуке примењиваће се и у случају 
коришћења објекта који се изнајмљују по основу закупа, ради организовања прослава (свадбе, 
испраћаји, рођендани, прослава матуре, дружења и слично) о чему је закуподавац дужан да 
обавести закупца. 
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Члан 6. 
 Дужина радног времена утврђена чланом 3. ове Одлуке неће се примењивати у случају 
организовања прослава новогодишњих празника и у дане вашара (01. и 02. август и 27. октобар). 
 
III ЗАНАТСКЕ РАДЊЕ, СЕРВИСИ, ВИДЕО КЛУБОВИ И ЗАБАВНЕ РАДЊЕ 
 

Члан 7. 
 Занатске радње, сервиси, видео клубови и забавни салони могу вршити услуге сваког дана 
од 06 до 24 сата, стим што један дан у недељи може бити нерадан по сопственом избору. 
 Ресторани, кафане, пицерије, бифеи, пивнице, кафе посластичарнице, млечни ресторани и 
слични објекти могу имати један нерадан дан у недељи, по сопственом избору. 
 

Члан 8. 
 Објекти у којима се обављају делатности: 

- игара на срећу, кладионица, коцкарница и сличних делатности, могу радити сваког дана са 
почетком од 11 сати, а викендом од 09 сати.  
Завршетак радног времена за објекте наведене у ставу 1. овог члана утврђије се најкасније 

до 23 сата. 
 
IV ТУРИСТИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ, ПОСЛОВНИЦЕ И ЕКСПОЗИТУРЕ БАНАКА 
 

Члан 9. 
 Пословнице туристичких агенција и пословнице за продају карата за друмски, железнички 
и авио превоз морају бити отворене сваког радног дана од 08 до 20 сати или двократно од 08 до 12 
сати и од 17 до 20 сати, а суботом од 08 до 14 сати. 
 

Члан 10. 
 Експозитуре банака које послују са текућим рачунима и штедним улозима грађана морају 
бити отворене сваког радног дана од 07,30 до 20 сати, суботом од 08 до 14 сати, а дежурна 
експозитура и недељом од 08 до 12 сати. 
 Све банке у граду дужне су да на улазу у банку истакну назив и радно време дежурне 
експозитуре. 
 
V ТРГОВИНА РОБЕ НА МАЛО 
 

Члан 11. 
 Продавнице прехрамбених производа морају бити отворене сваког радног дана од 06,30 до 
20 сати или двократно од 06,30 до 12 сати и од 17 до 20 сати, недељом од 06,30 до 12 сати, а могу 
радити од 00 до 24 сата. 
 За продавнице прехрамбених производа – драгсторе одређује се радно време од 00 до 24 
сата. 
 

Члан 12. 
 Продавнице непрехрамбених производа морају бити отворене сваког радног дана од 08 до 
20 сати или двократно од 08 до 12 сати и од 17 до 20 сати. 
 Суботом продавнице непрехрамбених производа морају бити отворене у времену 
одређеном у претходном ставу или од 08 до 14 сати. 
 Изузетно од става 1. и 2. овог члана продавнице непрехрамбених производа морају бити 
отворене и то: 

- све робне куће од 08 до 20 сати сваког радног дана, а суботом од 08 до 14 сати; 
- бензинске пумпе у граду сваког дана најмање од 06 до 20 сати, а бензинске пумпе на улазу 

у град у време од 00 до 24 сата. 
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- продавнице бутан гаса сваког радног дан од 08 до 15 сати, а суботом од 08 до 14сати, 
односно у складу са Законом и актом правног лица или предузетника; 

- радње, односно стоваришта грађевинског, огревног и отпадног материјала сваког радног 
дана од 07 до 15 сати, а суботом од 07 до 14 сати. 

 
Члан 13. 

 Продавнице новина и дувана, киосци морају бити отворене сваког дана од 06, а најдуже до 
24 сата. 
 Двократно радно време објеката из става 1. овог члана утврђује се у времену од 06 до 12 
сати и од 16 до 24 сата. 
 

Члан 14. 
 Све продавнице прехрамбених и непрехрамбених производа, новина и дувана у екстра зони 
у периоду летњег рачунања времена морају бити отворене сваког радног дана и суботом најмање 
до 21,30 сати. 
 
VI РАДНО ВРЕМЕ У ДАНЕ ДРЖАВНИХ ПРАЗНИКА И У ВАНРЕДНИМ 

ОКОЛНОСТИМА 
  

Члан 15. 
 У нерадне дане државних и верских празника морају бити отворене: 
 

- продавнице прехрамбених производа са минималним дневним радним временом од 4 сата, 
по сопственом распореду, са обавезом истицања распореда на видном месту објеката; 

- угоститељски објекти (хотели, ресторани, кафане, посластичарнице и др.) у време одређено 
из члана 3. и 4. ове Одлуке; 

- бензинске пумпе у време одређено из члана 12. ове Одлуке; 
 

Члан 16. 
 Изузетно од одредби наведених у члану 3. до 15. ове Одлуке, у случају опште несташице 
електричне енергије и увођења мера штедње електричне енергије, као и због наступања 
поремећаја на тржишту услед недостатка одређене врсте робе и недостатка енергетског горива, 
радно време у делатностима и на пословима из члана 1. ове Одлуке, усклађује се са мерама за 
превазилажење одређеног стања. 
 

Члан 17. 
 Када због наступања елементарних и других већих непогода није могуће обављати 
поједине делатности и послове из члана 1. ове Одлуке, исти се неће обављати док такве околности 
трају. 
 

Члан 18. 
 Одељење за привреду, финансије, буџет и инспекцијске послове општине Рача уз сагасност 
Извршног одбора СО-е Рача ће актом одредити које радње и у ком времену морају бити отворене 
када наступе околности из члна 16. и 17. ове Одлуке. 
 Одељење је дужно да акт из претходног става овог члана донесе најкасније 15 дана пре 
почетка примене истог. 
 Измењен распоред, почетак и завршетак радног времена у складу са актом мора бити 
истакнут на улазу или другом видном месту пословног објекта, односно радње. 
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VII НАДЗОР 
 

Члан 19. 
 Надзор над применом ове Одлуке врши Комунална инспекција. 
 
VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 20. 
 Новчаном казном од 50.000 до 100.000 динара казниће се правно лице: 

1. Ако своју делатност, односно одређени посао не обавља у време одређено у складу са овом 
Одлуком (члан 3. – члан 15.); 

2. Ако не истакне на улазу или на другом видном месту објекта распоред радног времена 
утврђен овом Одлуком (члан 2. став 1.); 

3. Ако се не придржава истакнутог распореда радног времена. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорни радник правног лица новчаном 

казном од 3.000 до 5.000 динара. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и предузетник (оснивач самосталне радње) 

без статуса правног лица новчаном казном од 25.000до 50.000 динара. 
 
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 21. 
 Извршни одбор може посебним актом да утврди радно време угоститељских и других 
осталих услужних објеката у најфреквентнијим зонама као и да решава по петицијама и захтевима 
грађана за ограничавање радног времена појединих објеката. 
 

Члан 22. 
 Сва правна лица и предузетници који обављају делатност, односно послове из члана 1. ове 
Одлуке, дужна су да ускладе свој распоред, почетак и завршетак радног времена са овом Одлуком, 
у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 23. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о радном времену у радним 
организацијама и службама од јавног интереса и у самосталним занатским и угоститељским 
радњама ("Сл. лист ШИП-а", бр. 32/4) и Одлуке о измени и допуни одлуке о радном времену у 
радним организацијама и службама од јавног интереса и у самосталним занатским и 
угоститељским радњама ("Општински сл. гласни општине Рача", број 05/95, 05/98, 02/01, 06/02 и 
03/03). 
 

Члан 24. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и исту објавити у Сл. гласнику општине Рача. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
Број:020-03/2003-01        ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 12.09.2003. године            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
               Слађан Радовановић 
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4. 
 Скупштина општине Рача, на својој седници одржаној дана 12.09.2003. године, на основу 
члана 22 Закона о грађевинском земљишту (“Сл. гласник РС”, број 44/95), члана 20 и 22 Одлуке о 
грађевинском земљишту (“Сл. гласник општине Рача”, број 4/96) и члана 25 Статута општине Рача 
(“Сл. гласник општине Рача”, број 5/99), донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Даје се на коришћење Драгиши Марковићу из Раче,ул. Лепеничка бр. бб, грађевинско 
земљиште означено као К.П. број 109/27 у површини од 05,13 ари, уписано у Л.Н. број 349 К.О. 
Рача катастра непокретности општине Рача, ради формирања плаца у складу са детаљним 
урбанистичким планом за градско насеље Рача. 
 Именовани је ослобођен накнаде за додељено земљиште, а накнада за уређење 
грађевинског земљишта, као и услови изградње објекта (рок почетка градње и рок завршетка) 
регулисаће се посебним уговором са Фондом за грађевинско земљиште општине Рача. 
 Именовани је дужан да закључи уговор о давању на коришћење грађевинског земљишта са 
Фондом за грађевинско земљиште општине Рача у року од 30 дана од дана правоснажности овог 
решења. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 Марковић Драгиша из Раче, ул. Лепеничка бр. бб, обратио се захтевом Скупштини општине 
Рача са предлогом да се изврши размена земљишта, односно да именовани поклони општини Рача 
своје земљиште означено као део 235/1 у пов. око 11 ари, уписано у ЛН Катастра непонретности 
бр. 158 КО Рача, за изградњу резервоара за воду за градски водовод, а да СО-е рача за узврат 
именованом додели на коришћење грађевински плац у КО Рача. 
 Извршни одбор је на својој седници одржаној дана 09.09.2003. године, усвојио захтев и 
предлог именованог и предложио СО-е Рача да грађевинско земљиште означено као к.п. бр 109/27 
у пов. од 05,13 ари у КО Рача уступи на коришћење без накнаде за земљиште, а  обавезан је да  
плати накнаду за уређење, односно размени за земљиште именованог означеног као део к.п. бр. 
235/1 у пов. око 11 ари, уписано у ЛН Катастра непонретности бр. 158 КО Рача (а након 
извршеног цепања исте од стране Катастра непокретности општине Рача, а ради изградње 
резервоара за воду за градски водовод). 
 Скупштина општине Рача разматрала је предлог овог решења и утврдила да је исто 
оправдано, ради чега је одлучила да предметно земљиште уступи на коришћење Драгиши 
Марковићу из Раче.  
 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења није допуштена жалба, али се 
може покренути управни спор. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број:020-04/2003-01        Председник 
Дана:12.09.2003. године      Скупштине општине Рача 
             Слађан Радовановић 
 
5. 
 Скупштина општине Рача, на својој седници одржаној дана 12.09.2003. године, на основу 
члана 21 Закона о грађевинском земљишту (“Сл. гласник РС”, број 44/95), члана 20 и 22 Одлуке о 
грађевинском земљишту (“Сл. гласник општине Рача”, број 4/96) и члана 25 Статута општине Рача 
(“Сл. гласник општине Рача”, број 5/99), донела је: 
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Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Даје се на коришћење Душану Слободана Сенићу из Вишевца, грађевинско земљиште 
означено као К.П. број 613/21 у површини од 67 м2, уписано у Л.Н. број 394 К.О. Рача катастра 
непокретности општине Рача, ради формирања плаца у складу са детаљним урбанистичким 
планом за градско насеље Рача. 
 Накнада за додељено земљиште и накнада за уређење грађевинског земљишта, као и услови 
изградње објекта (рок почетка градње и рок завршетка) регулисаће се посебним уговором са 
Фондом за грађевинско земљиште општине Рача. 
 Именовани је дужан да закључи уговор о давању на коришћење грађевинског земљишта са 
Фондом за грађевинско земљиште општине Рача у року од 30 дана од дана правоснажности овог 
решења. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 Фонд за грађевинско земљиште општине Рача расписао је оглас за прикупљање писмених 
понуда за доделу грађевинског земљишта за изградњу пословно-стамбених зграда новим 
корисницима. Општинска комисија за доделу плацева је на свом састанку од 11.07.2003. године 
отворила приспеле понуде и предложила Извршном одбору редослед лица којима треба доделити 
плацеве за индивидуалну стамбену изградњу. 
 Извршни одбор је на својој седници одржаној дана 12.08.2003. године, прихватио предлог 
општинске комисије за доделу плацева и предложио СО-е Рача да се наведени плац уступи на 
коришћење Душану Сенићу из Вишевца. 
 Скупштина општине Рача разматрала је предлог овог решења и утврдила да је исто 
оправдано, ради чега је одлучила да предметно земљиште уступи на коришћење Душану Сенићу 
из Вишевца. 
 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења није допуштена жалба, али се 
може покренути управни спор. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број:020-05/2003-01        Председник 
Дана:12.09.2003. године      Скупштине општине Рача 
             Слађан Радовановић 
 
6. 
 Скупштина општине Рача, на својој седници одржаној дана 12.09.2003. године, на основу 
члана 2. став 1. Закона о промету непокретности (“Сл. гласник РС”, број 42/98), и члана 25 Статута 
општине Рача (“Сл. гласник општине Рача”, број 5/99), донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Преноси се право коришћења и располагања Месној заједници Сараново, пољопривредно 
земљиште означено као к.п. бр. 1580/1- зграда двориште и њива у пов. од 70,92 ара уписана у 
ЗКУЛ бр. 1027 КО Сараново на име ОНИ, без накнаде. 
 Oво решење ће служити као правни основ за укњижбу права коришћења на име новог 
корисника. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 Месна заједница Сараново, обратила се захтевом ИО СО-е Рача, којим тражи да јој се 
пренесе на коришћење и располагање пољопривредно земљиште описано у диспозитиву овог 



Број 4, страна 11 Службени гласник општине Рача 12.09.2003. године 

решења и да се донесе правна исправа да се ово земљиште укњижи на њено име по земљишним 
књигама. У захтеву истиче да ову парцелу већ користи годинама, на којој је изградила Дом 
културе и пословни простор – погон конфекције. 
 ИО СО-е Рача на својој седници од 09.09..2003. године је прихватио Нацрт овог решења и 
предложио СО-е Рача да се наведено земљиште уступи на коришћење Месној заједници Сараново. 
 СО-е Рача, разматрала је предлог овог решења и утврдила да је исто оправдано ради чега је 
одлучила да наведено земљиште уступи на коришћење Месној заједници Сараново. 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења није допуштена жалба, али се 
може покренути управни спор. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број:020-06/2003-01        Председник 
Дана:12.09.2003. године      Скупштине општине Рача 
             Слађан Радовановић 
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