
 
 
Рача, 31.07.2002. године – број 5       Цена 100,00 динара 
 
1. 
 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 31.07.2002. године, донела је: 
 

ОДЛУКУ 
О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком уводе се општинске административне таксе за списе и радње у Управном и 
другим поступцима код Управе општине Рача у даљем тексту: Општинска управа. 
 

Члан 2. 
 Таксама подложни списи и радње, као и висина такси утврђују се тарифом за општинске 
административне таксе (у даљем тексту ТАКСЕНА ТАРИФА), којa је саставни део ове Одлуке. 
 Административна такса (у даљем тексту: такса) не може се наплатити, ако тарифом није 
прописана, нити се може наплатити у износу већем или мањем од прописаног. 
 
 II ТАКСЕНИ ОБВЕЗНИК 
 

Члан 3. 
 Таксени обвезник је лице поводом чијег захтева се поступак покреће, односно врше радње 
предвиђене Таксеном тарифом. 
 Ако за исту таксу постоји више Таксених обвезника, њихова обавеза је солидарна. 
 
 III НАСТАНАК ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ 
 

Члан 4. 
 Ако Таксеном тарифом није другачије прописано, таксена обавеза настаје: 
1. За поднеске у тренутку када се предају, а за захтеве дате на записник – када се записник 

састави 
2. За решења, дозволе и друге исправе – у тренутку подношења захтева за њихово издавање. 
3. За Управне радње – у тренутку подношења захтева за извршење тих радњи. 
 

Члан 5. 
 Такса се плаћа у тренутку настанка таксене обавезе, ако за поједине случајеве није 
другачије прописано. 
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Члан 6. 
 Ако је Таксеном тарифом прописано да се такса плаћа према вредности предмета, такса се 
плаћа према вредности означеној у поднеску или исправи. 
 Орган који води поступак може, ако сматра да вредност означена у поднеску, односно 
исправи не одговара стварној вредности да по службеној дужности решењем утврди вредност 
предмета из става 1. овог члана. 
 
 IV ПЛАЋАЊЕ ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ 
 

Члан 7. 
 У решењу или другој исправи за коју је такса плаћана, а мора се означити да је такса 
плаћена, износ таксе и тарифни број по коме је такса плаћена. 
 Такса се плаћа преко организације овлашћене за обављање платног промета: НА  жиро-
рачун број 41701-840-086-31616 - ОПШТИНСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ. 
 Потврда о уплати таксе придружује се предмету. 
 

Члан 8. 
 Ако таксени обвезник непосредно поднесе нетаксиран или недовољно таксиран поднесак, 
службено лице надлежно за пријем поднеска затражиће од таксеног обвезника да плати прописану 
таксу у року од 10 дана од дана упозорења као и последице неплаћања таксе и о томе сачињава 
забелешку на спису. 
 Ако нетаксиран поднесак или недовољно таксиран стигне поштом, орган надлежан за 
одлучивање по захтеву позваће таксеног обвезника опоменом да у року од 10 дана од дана пријема 
опомене плати редовну таксу и таксу за опомену и упозориће га на последице неплаћања таксе. 
 Ако таксени обвезник уплати таксу у року из става 1. и 2. овог члана, сматра се да је 
поднесак био од почетка уредно таксиран, а у противном сматраће се да поднесак није ни поднет. 
 

Члан 9. 
 Право на наплату таксе застарева две године по истеку године у којој је таксу требало 
платити, а право на повраћај таксе – две године по истеку године у којој је такса више плаћена. 
 

Члан 10. 
 У погледу принудне наплате, обрачуна камате и осталог што није посебно прописано 
Одлуком о административним таксама сходно се примењују одредбе закона којим се уређује порез 
на доходак грађана. 
 

Члан 11. 
 Не плаћа се такса на: 
1. Списе и радње за остваривање права из социјалног осигурања, друштвене бриге о деци, 

социјалне заштите бораца – инвалида и заштита цивилних инвалида рада. 
2. Списе и радње у вези са школовањем радника и студената. 
3. Списе и радње у вези са регулисањем војне обавезе. 
4. Списе и радње у поступку за заснивање радног односа и остваривање права по том основу и 

другим основима предвиђеним законом. 
 
 V ПОВРАЋАЈ ТАКСЕ 
 

Члан 12. 
 Таксени обвезник који је платио таксу коју није био дужан да плати или је таксу платио у 
износу већем од прописаног или је таксу платио за радњу коју орган није из било којих разлога 
извршио има право на повраћај таксе коју није био дужан да плати. 
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Члан 13. 
 Решење о повраћају погрешно уплаћене таксе доноси Одељење за општу управу, 
друштвене делатности и Скупштинске послове општине Рача. 
 На повраћај таксе из става 1. овог члана примењују се одредбе о повраћају више или 
погрешно уплаћених пореза по прописима којима се уређује порез на доходак грађана. 
 

Члан 14. 
 Таксе су приход буџета општине. 
 

Члан 15. 
 На питања која нису уређена овом Одлуком сходно се примењује Закон о 
административним таксама. 
 

Члан 16. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи ценовник накнада трошкова које снаосе 
грађани на одређене и друге радње код органа Општинске управе Рача ("Сл. гласник општине 
Рача", број 1/2000). 
 

Члан 17. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 
општине Рача. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020- 2/2002-01        Председник 
Дана: 31.07.2002. године      Скупштине општине Рача 
            Слађан Радовановић 
 
 

ТАКСЕНА ТАРИФА 
ОПШТИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ 

 
Тарифни број 1.                                              Динара 

1. За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак,  
ако овом Одлуком није другачије прописано...............................................................20,00 
2. За издавање уверења или потврде о подацима  
за које постоји евиденција у Општинској управи........................................................50,00 

  
Напомена : Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне поднеске којима странка 
захтева само брже поступање по раније поднетом захтеву. 
 
Тарифни број 2. 
 За решење ако овом тарифом није другачије прописано..........................................150,00 
 
Тарифни број 3. 
 За жалбу на решење.......................................................................................................100,00 
 
Тарифни број 4 
 За списе и радње из области општих послова плаћа се такса и то: 

1. Овера потписа – преписа и фотокопија за  
сваки полутабак оригинала.......................................................................................45,00 

2. Тражење предмета из архиве ...................................................................................75,00 
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3. Издавање потврде о животу, имовном стању  
и издржавању која се користи у иностранству.....................................................150,00 

 
Тарифни број 5. 
 За списе и радње из области личних стања грађана плаћа се такса, и то: 

1. За издавање Извода из  
Матичне књиге (рођених, венчаних и умрлих)......................................................50,00 

2. За издавање Извода из Матичне књиге  
(рођених, венчаних и умрлих на међународном обрасцу....................................400,00 

3. За издавање уверења о држављанству.....................................................................50,00 
4. За издавање уверења о слободном брачном стању................................................75,00 
5. Исправка у Матичним књигама...............................................................................45,00 
6. Накнадни упис у Матичне књиге.............................................................................45,00 
7. Закључење брака: 

- У току радног времена у Општинској  
управи или Месним канцеларијама...........................................................300,00 

- Ван радног времена у Општинској  
управи или Месним канцеларијама...........................................................500,00 

- Изван службених просторија (хотели и др.)..........................................1.500,00 
8. Давање изјаве о промени личног имена  

после развода брака...................................................................................................50,00 
9. Потврде о бирачком праву........................................................................................50,00 
10. Издавање решења о промени личног имена: 

- После развода брака....................................................................................150,00 
- У осталим случајевима.............................................................................1.000,00 

11. Уверења (потврда, гаранција за пријем страних држављана).............................300,00 
 
Тарифни број 6. 
 За списе и радње из области занатства и туризма, саобраћаја и др., плаћа се такса, и то: 

1. За доношење решења о упису радње у регистар: 
- занатство, угоститељство и трговина .......................................................500,00  
- здравствене организације, агенција и бироа,  

видео-клубова и сл. ....................................................................................600,00  
- јавни превоз .................................................................................................550,00  

2. За доношење решења о привременом упису  
радњи у регистар.....................................................................................................200,00 

3. Измена правоснажног решења у делу статусних промена  
(проширење делатности, промена фирме,  
промена пословног седишта, коришћење  
издвојене пословне просторије .............................................................................250,00 

4. Привремена одјава радње ......................................................................................400,00 
5. Трајна одјава радње.................................................................................................500,00 
6. Издавање решења (потврда) за излазак ван  

пословних просторија (вашара и сл.)....................................................................200,00 
 
Тарифни број 7. 
 За списе и радње из области урбанизма и грађевинарства плаћа се такса и то: 

1. Издавање обавештења о намени парцеле .............................................................150,00 
2. Издавање урбанистичке дозволе: 

- за објекте грађана .......................................................................................500,00 
- за објекте правних лица...........................................................................1.500,00 

3. Издавање урбанистичке сагласности: 
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- за објекте грађана........................................................................................300,00 
- за објекте правних лица..............................................................................500,00 

4. Издавање одобрења за изградњу објеката грађана (физичких лица): 
- економске објекте........................................................................................300,00 
- стамбене објекте..........................................................................................500,00 
- пословне просторије.................................................................................1.000,00 

 
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. Издавање одобрења за употребу објеката грађана: 

- стамбена зграда............................................................................................500,00 
- пословне просторије.................................................................................1.000,00 

НАПОМЕНА: За технички преглед осталих објеката, нових реконструисаних, адаптираних, 
плаћа се накнада од 0,10% предрачунске вредности објекта, а највише 15.000,00 динара. 

 
Тарифни број 8. 
 За списе и радње из имовинско правне области плаћа се такса и то: 

1. За доношење решења о додели на коришћење грађевинског земљишта: 
- физичким лицима..............................................................................................200,00 
- правним лицима.................................................................................................300,00 

 
Тарифни број 9. 
 За преглед пословних просторија у вези испуњавања  

услова за обављање одређене делатности у погледу  
заштите животне средине.............................................................................................300,00 

- до 50м2................................................................................................................500,00 
- од 50м2 до 200м2...............................................................................................800,00 
- преко 200м2.....................................................................................................1.000,00 

 
2. 
 Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 31.07.2002. године, а на основу члана 
14. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", број 33/2002) и члана 25. Статута општине 
Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 5/99) доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 о именовању Председника, Секретара и чланова Општинске изборне комисије у сталном 
саставу и њихових заменика. 

1. За Председника Општинске изборне комисије именује се дипл. правник Томислав 
Благојевић, адвокат из Раче. 

За заменика Председника Општинске изборне комисије именује се дипл. правник 
Александра Прешић, адвокат из Раче. 

 
2. За Секретара Општинске изборне комисије именује се дипл. правник Марија Николић, 

Секретар СО-е Рача, из Раче. 
За заменика Секретара Општинске изборне комисије именује се дипл. правник Зоран 

Николов, из Раче, запослен у ДОО "Шумадија" из Раче. 
 
3. За члана Општинске изборне комисије именује се правник Југослав Домановић из 

Бошњана, Директор ЈКП "Рача" у Рачи. 
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За заменика члана Општинске изборне комисије именује се дипл. ецц. Драган Петровић из 
Ђурђева, Директор ДОО "Шумадија" у Рачи. 

 
4. За члана Општинске изборне комисије именује се Борко Петровић из Раче, запослен у 

Општинској управи Рача. 
За заменика члана Општинске изборне комисије именује се правник Мирјана Карић из 

Раче. 
 
5. За члана Општинске изборне комисије именује се Зоран Андејић из Великог Крчмара, 

Директор Центра за културу "Радоје Домановић" у Рачи. 
За заменика члана Општинске изборне комисије именује се Мирослав Стевановић из Раче, 

запослен у ДОО "Шумадија" у Рачи. 
 
6. За члана Општинске изборне комисије именује се дипл. правник Љиљана Вулетић из 

Раче, запослена у Центру за социјални рад у Рачи. 
За заменика члана Општинске изборне комисије именује се дипл. правник Петар Петровић, 

приправник у Општинском суду у Крагујевцу. 
 
7. За члана Општинске изборне комисије именује се проф. Александар Поповић из Раче, 

професор у О.Ш. "Карађорђе" у Рачи. 
За заменика члана Општинске изборне комисије именује се дипл. инж. пољопривреде 

Славиша Јевремовић из Раче, запослен у ЈКП "Рача" из Раче. 
 
8. За члана Општинске изборне комисије именује се дипл. ецц. Снежана Миловановић из 

Раче. 
За заменика члана Општинске изборне комисије именује се дипл. правник Биљана 

Стојановић из Раче, судија за прекршаје у Рачи. 
 

Ово решење ступа на снагу даном доношења и исто објавити у Службеном гласнику 
општине Рача. 
 
Број: 020-2/2002-01        Председник 
Датум: 31.07.2002. године      Скупштине општине Рача  
             Слађан Радовановић 
 
3. 
 Скупштина општине Рача, на својој седници одржаној дана 30.07.2002. године, а на основу 
члана 19. Закона о изменама и допунама закона о Средњој школи (“Сл. гласник РС”, број 23/2002) 
и члана 25. Статута општине Рача (“Општински сл. гласник”, број 5/99), донела је: 
 

РЕШЕЊЕ 
о именовању Школског одбора Техничке школе “II Шумадијски одред” у Рачи 

 
I  Скупштина општине Рача именује чланове Школског одбора Техничке школе “II Шумадијски 
одред” у Рачи у саставу и то: 
1. Славиша Јевремовић из Раче– дипл. инж. пољопривреде, запослен у ЈКП “Рача” у Раче 
2. Зорица Поповић из Раче, васпитач, запослена у Дечијем вртићу “Наша радост” у Рачи 
3. Мирослав Пауновић из Раче, инж., запослен у ДП “Изолма” у Рачи 
4. Дејан Милојевић из Раче – проф. физичког васпитања у Техничкој школи “II Шумадијски 

одред” у Рачи 
5. Снежана Којадиновић из Раче – проф. хемије у Техничкој школи “II Шумадијски одред” у Рачи 
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6. Зоран Радоњић из Раче – дип. инг. електротехнике, професор у Техничкој школи “II 
Шумадијски одред” у Рачи 

7. Ненад Стевановић из Раче – дип. инг. машинства, запослен у ДОО “Застава електро” у Рачи 
8. Желимир Јовановић из Раче – радник 
9. Слободан Јовичић из Бошњана – радник 
 
II  Ово решење ступа на снагу даном доношења и истим известити именоване из става 1. овог 
решења и Техничку школу “II Шумадијски одред” у Рачи 
 
III  Решење објавити у “Сл. гласнику општине Рача”. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
Број: 020-03/2002-01        Председник 
Дана: 30.07.2002. године      Скупштине општине Рача 
            Слађан Радовановић 
 
4. 
 Скупштина општине Рача, на основу члана 25. Статута општине Рача ("Сл. гласни општине 
Рача", број 5/99) и члана 34. Закона о планирању и уређењу простора и насеља ("СЛ. гласник РС", 
бр.44/95), на седници одржаној дана 31.07.2002. године, донео је следеће: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Образује се Комисија за јавни увид и стручну расправу за: 

1. Урбанистички пројекат блока "Чесма" у Рачи. 
2. Урбанистички пројекат блока "Виногради II – Паланачки пут" у Рачи. 
3. Урбанистички пројекат "Производне хале" у Вучићу. 
4. Урбанистичког пројекта за к.п. бр. 520/1, 521, 516/5 и 516/4 К.О. Рача уз улицу Цара Лазара, 

у саставу: 
1. Радослав Здравковић, потпредседник СО-е Рача, за председника Комисије. 
2. Душан Мирчетић, урбанистички инспектор, представник Министарства 

грађевина, као члан Комисије. 
3. Галина Букумирић, дипл. инг. арх. као представник Удружења урбаниста Србије, 

као члан Комисије. 
4. Виолета Стевановић, сарадник за послове урбанизма и грађевина СО-е Рача, као 

члан Комисије. 
5. Бранка Вићентијевић, референт за урбанизам СО-е Рача, као члан Комисије. 

 
Комисија је дужна  да о свом раду сачини извештај о спроведеном јавном увиду и 

обављеној стручној расправи и о свим примедбама за наведене Урбанистичке пројекте из става 1. 
овог решења. 

Ово решење ступа на снагу даном доношења и истим известити именоване овог решења и 
исто објавити у Службеном гласнику општине Рача. 
 
Број:020-4/2002-01        Председник 
Дана: 31.07.2002. године      Скупштине општине Рача 
             Слађан Радовановић 
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5. 
 Скупштина општине Рача на седници од 31.07.2002. године, на основу члана 33. Закона о 
планирању и уређењу простора и насеља (" Сл. гласник РС", број 44/95, 23/96 и 17/97) и члана 25. 
Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 4/99), донела је: 
 

О Д Л У К У 
о усвајању нацрта урбанистичког пројекта блока "Чесма" у Рачи 

 
Члан 1. 

 
 Усваја се нацрт урбанистичког пројекта блока "Чесма" у Рачи који обухвата кп. бр. 523, 
524, 541 и 542 у К.О. Рача. 
 

Члан 2. 
 

 Нацрт урбанистичког пројекта израдило је ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу" у 
Крагујевцу. 
 

Члан 3. 
 

 Нацрт урбанистичког пројекта блока "Чесма" у Рачи састоји се из текстуалног дела и 
графичких прилога. 
 Текстуални део урбанистичког пројекта садржи: 

1. Правни и плански основ за израду урбанистичког пројекта; 
2. Границу урбанистичког пројекта; 
3. Режим коришћења земљишта; 
4. Намена и карактер простора; 
5. Намена објеката; 
6. Правила изградње и уређења грађевинског земљишта; 
7. Услове заштите. 

Графички прилози у урбанистичком пројекту су: 
1. Извод из просторног плана општине Рача; 
2. Геодетска подлога са границом захвата плана; 
3. Режим коришћења земљишта; 
4. Диспозиција објеката – урбанистичко решење; 
5. План саобраћајница са планом нивелације; 
6. План регулације; 
7. План парцелације; 
8. План комуналних инсталација; 
9. План озелењавања – уређење комплекса. 

 
Члан 4. 

 
 Нацрт урбанистичког пројекта изложиће се на јавни увид у трајању од 30 дана. 
 Излагање урбанистичког пројекта на јавни увид огласиће се у дневном листу, најкасније 15 
пре почетка јавног увида и одржавања стручне расправе. 
 Стручна расправа и јавни увид трајаће 30 дана. 
 

Члан 5. 
 

 Послове у вези са излагањем урбанистичког пројекта на јавни увид, као и стручну расправу 
обавиће Општинска управа – служба за урбанизам општине Рача. 
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Члан 6. 
 

 Одлука ступа на снагу 8. дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Рача. 
 
Број: 020-5/2002-01        Председник 
Дана:31.07.2002. године      Скупштине општине Рача 
             Слађан Радовановић 
 
6. 
 Скупштина општине Рача на седници од 31.07.2002. године, на основу члана 33. Закона о 
планирању и уређењу простора и насеља (" Сл. гласник РС", број 44/95, 23/96 и 17/97) и члана 25. 
Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 4/99), донела је: 
 

О Д Л У К У 
о усвајању нацрта урбанистичког пројекта производне хале у Вучићу 

 
Члан 1. 

 Усваја се нацрт урбанистичког пројекта производне хале у Вучићу који обухвата кп. бр. 
839/4 и 840/3 у К.О. Вучић. 
 

Члан 2. 
 Нацрт урбанистичког пројекта израдило је ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу" у 
Крагујевцу. 
 

Члан 3. 
 Нацрт урбанистичког пројекта производне хале у Вучићу састоји се из текстуалног дела и 
графичких прилога. 
 Текстуални део урбанистичког пројекта садржи: 

8. Правни и плански основ за израду урбанистичког пројекта; 
9. Границу урбанистичког пројекта; 
10. Режим коришћења земљишта; 
11. Намена и карактер простора; 
12. Намена објеката; 
13. Правила изградње и уређења грађевинског земљишта; 
14. Услове заштите. 

Графички прикази у урбанистичком пројекту су: 
10. Извод из просторног плана општине Рача; 
11. Геодетска подлога са границом захвата плана; 
12. Режим коришћења земљишта; 
13. Диспозиција објеката – урбанистичко решење; 
14. План парцелације и регулације; 
15. План саобраћајница са планом нивелације; 
16. План комуналних инсталација – синхрон план; 
17. План озелењавања – уређење комплекса. 

 
Члан 4. 

 Нацрт урбанистичког пројекта изложиће се на јавни увид у трајању од 30 дана. 
 Излагање урбанистичког пројекта на јавни увид огласиће се у дневном листу, најкасније 15 
пре почетка јавног увида и одржавања стручне расправе. 
 Стручна расправа и јавни увид трајаће 30 дана. 
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Члан 5. 
 Послове у вези са излагањем урбанистичког пројекта на јавни увид, као и стручну расправу 
обавиће Општинска управа – служба за урбанизам општине Рача. 
 

Члан 6. 
 Одлука ступа на снагу 8. дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Рача. 
 
 
Број:020-6/2002-01        Председник 
Дана:31.07.2002. године      Скупштине општине Рача 
             Слађан Радовановић 
 
7. 
 Скупштина општине Рача на седници од 31.07.2002 године, на основу члана 33. Закона о 
планирању и уређењу простора и насеља (" Сл. гласник РС", број 44/95, 23/96 и 17/97) и члана 25. 
Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 4/99), донела је: 
 

О Д Л У К У 
о усвајању нацрта урбанистичког пројекта блока "Виногради – Паланачки пут" у Рачи 

 
Члан 1. 

 Усваја се нацрт урбанистичког пројекта блока "Виногради – Паланачки пут" у Рачи  који 
обухвата кп. бр. 109/1, 109/22, 109/23, 109/24 и 109/26 у К.О. Рача. 
 

Члан 2. 
 Нацрт урбанистичког пројекта израдило је ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу" у 
Крагујевцу. 
 

Члан 3. 
 Нацрт урбанистичког пројекта блока "Виногради – Паланачки пут" у Рачи састоји се из 
текстуалног дела и графичких прилога. 
 Текстуални део урбанистичког пројекта садржи: 

15. Правни и плански основ за израду урбанистичког пројекта; 
16. Границу урбанистичког пројекта; 
17. Режим коришћења земљишта; 
18. Намена и карактер простора; 
19. Намена објеката; 
20. Правила изградње и уређења грађевинског земљишта; 
21. Услове заштите. 

Графички прикази у урбанистичком пројекту су: 
18. Извод из генералног урбанистичког плана "Рача 2010"; 
19. Геодетска подлога са границом захвата плана; 
20. Режим коришћења земљишта; 
21. Диспозиција објеката – урбанистичко решење; 
22. План парцелације и регулације; 
23. План саобраћајница са планом нивелације; 
24. План комуналних инсталација – синхрон план; 
25. План озелењавања – уређење дворишта. 

 
Члан 4. 

 Нацрт урбанистичког пројекта изложиће се на јавни увид у трајању од 30 дана. 
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 Излагање урбанистичког пројекта на јавни увид огласиће се у дневном листу, најкасније 15 
пре почетка јавног увида и одржавања стручне расправе. 
 Стручна расправа и јавни увид трајаће 30 дана. 
 

Члан 5. 
 Послове у вези са излагањем урбанистичког пројекта на јавни увид, као и стручну расправу 
обавиће Општинска управа – служба за урбанизам општине Рача. 
 

Члан 6. 
 Одлука ступа на снагу 8. дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Рача. 
 
 
Број:020-7/2002-01        Председник 
Дана: 31.07.2002. године      Скупштине општине Рача 
             Слађан Радовановић 
 
8. 
 Скупштина општине Рача на седници од 31.07.2002. године, на основу члана 33. Закона о 
планирању и уређењу простора и насеља (" Сл. гласник РС", број 44/95, 23/96 и 17/97) и члана 25. 
Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 4/99), донела је: 
 

О Д Л У К У 
о усвајању нацрта урбанистичког пројекта 

за део стамбене зоне у улици Цара Лазара у Рачи 
 

Члан 1. 
 Усваја се нацрт урбанистичког пројекта за део стамбене зоне у улици Цара Лазара у Рачи 
који обухвата кп. бр. 520/1, 521 и 515/3 у К.О. Рача. 
 

Члан 2. 
 Нацрт урбанистичког пројекта израдило је ЈП "Дирекција за урбанизам и изградњу" у 
Крагујевцу. 
 

Члан 3. 
 Нацрт урбанистичког пројекта за део стамбене зоне у улици Цара Лазара у Рачи састоји се 
из текстуалног дела и графичких прилога. 
 Текстуални део урбанистичког пројекта садржи: 

22. Правни и плански основ; 
23. Границу урбанистичког пројекта; 
24. Режим коришћења земљишта; 
25. Намена и карактер простора; 
26. Намена објеката; 
27. Правила изградње и уређења грађевинског земљишта; 
28. Услове заштите. 

Графички прикази у урбанистичком пројекту су: 
26. Ситуација са границом захвата; 
27. Извод из генералног урбанистичког плана "Рача 2010"; 
28. Урбанистичко решење са диспозицијом објеката; 
29. Режим коришћења земљишта; 
30. Регулација, нивелација и парцелација; 
31. План комуналних инсталација; 
32. План уређења зелених површина. 
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Члан 4. 
 Нацрт урбанистичког пројекта изложиће се на јавни увид у трајању од 30 дана. 
 Излагање урбанистичког пројекта на јавни увид огласиће се у дневном листу, најкасније 15 
пре почетка јавног увида и одржавања стручне расправе. 
 Стручна расправа и јавни увид трајаће 30 дана. 
 

Члан 5. 
 Послове у вези са излагањем урбанистичког пројекта на јавни увид, као и стручну расправу 
обавиће Општинска управа – служба за урбанизам општине Рача. 
 

Члан 6. 
 Одлука ступа на снагу 8. дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Рача. 
 
 
Број:020-8/2002-01        Председник 
Дана: 31.07.2002. године      Скупштине општине Рача 
             Слађан Радовановић 
 
9. 
 Скупштина општине Рача, на својој седници одржаној дана 31.07.2002. 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: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Даје се на коришћење Живославу Стојковићу из Сипића, грађевинско земљиште ТЦ – Л3 
означено као К.П. број 302/2 са уделом у површини од 35/881м2, 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 12.06.2002. 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 16.07.2002. године, прихватио предлог 
општинске комисије за доделу плацева и предложио СО-е Рача да се наведени плац уступи на 
коришћење Живославу Стојковићу из Сипића. 
 Скупштина општине Рача разматрала је предлог овог решења и утврдила да је исто 
оправдано, ради чега је одлучила да предметно земљиште уступи на коришћење Живославу 
Стојковићу из Сипића. 
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 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења није допуштена жалба, али се 
може покренути управни спор. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-9/2002-01        Председник 
Дана: 31.07.2002. године      Скупштине општине Рача 
             Слађан Радовановић 
 
10. 
 Скупштина општине Рача, на својој седници одржаној дана 31.07.2002. 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: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Даје се на коришћење Стојановић Зорану из Раче, са ½ и Стојановић Златку из Раче са ½ , 
грађевинско земљиште означено као К.П. број 304/25 у површини од 02,40 ара, 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 12.06.2002. 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 16.07.2002. године, прихватио предлог 
општинске комисије за доделу плацева и предложио СО-е Рача да се наведени плац уступи на 
коришћење Стојановић Зорану из Раче, са ½ и Стојановић Златку из Раче, са ½. 
 Скупштина општине Рача разматрала је предлог овог решења и утврдила да је исто 
оправдано, ради чега је одлучила да предметно земљиште уступи на коришћење Стојановић 
Зорану из Раче, са ½ и Стојановић Златку из Раче, са ½. 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења није допуштена жалба, али се 
може покренути управни спор. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-10/2002-01        Председник 
Дана: 31.07.2002. године      Скупштине општине Рача 
             Слађан Радовановић 
 
 
 



Број 5, страна 14 Службени гласник општине Рача 31.07.2002. године 

11. 
 Скупштина општине Рача, на својој седници одржаној дана 31.07.2002. 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: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Даје се на коришћење Велибору Живковићу из Доње Раче, грађевинско земљиште означено 
као К.П. број 613/1 са уделом у површини од 160/3410 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 22.07.2002. 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 25.07.2002. године, прихватио предлог 
општинске комисије за доделу плацева и предложио СО-е Рача да се наведени плац уступи на 
коришћење Велибору Живковићу из Доње Раче. 
 Скупштина општине Рача разматрала је предлог овог решења и утврдила да је исто 
оправдано, ради чега је одлучила да предметно земљиште уступи на коришћење Велибору 
Живковићу из Доње Раче. 
 
 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против овог решења није допуштена жалба, али се 
може покренути управни спор. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број:020-11/2002-01        Председник 
Дана:31.07.2002. године      Скупштине општине Рача 
             Слађан Радовановић 
 
12. 
 Скупштина општине Рача, на својој седници одржаној дана 31.07.2002. године, на основу 
члана 14 Одлуке о оснивању Туристичке организације општине Рача (“Сл. гласник општине Рача”, 
број 8/2001), и члана 25 Статута општине Рача (“Сл. гласник општине Рача”, број 5/99), донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

I. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ НА СТАТУТ Туристичке организације општине Рача број 
110-4/2002-01 од 22.07.2002. године 
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II. Решење ступа на снагу даном доношења и исто објавити у општинском Службеном 
гласнику 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
Број:020-12/2002-01        Председник 
Дана:31.07.2002. године      Скупштине општине Рача 
             Слађан Радовановић 
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