
 
 
Рача, 24.08.2010. године – број 9                      Цена 100,00 динара 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 
О д л у к е 
Одлука о стављању ван снаге Закључка број 021-222/10-II, од 20.07.2010. године 2 
 



Број 9, страна 2 Службени гласник општине Рача 24.08.2010. године 

 На основу члана 37. Пословника о раду Општинског већа општине Рача ("Службени 
гласник општине Рача" број 1/2009), Општинско веће општине Рача, на телефонској седници, 
одржаној дана 24.08.2010. године, донело је: 
 

О Д Л У К У  
 

Ставља се ван снаге Закључак Општинског већа општине Рача, број 021-222/10-II, од 
20.07.2010. године, о покретању поступка отуђења, уз тржишну цену, грађевинског земљиште у 
јавној својини, означеног као кп.бр. 147/42, у површини од 0.09.02 ha, у КО Рача.   

 Поништавају се све радње предузете по Закључку Општинског већа општине Рача, број 
021-222/10-II, од 20.07.2010. године. 

  
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рача. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

 Закључком Општинског већа општине Рача, број 021-222/10-II, од 20.07.2010. године, 
покренут је поступак отуђења, уз тржишну цену, грађевинског земљиште у јавној својини, 
означеног као кп.бр. 147/42, у површини од 0.09.02 ha, у КО Рача.  

 Председник општине Рача је дана 21.07.2010. године, у складу са чланом 100. став 4.  
Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС" број 72/2009 и 81/2009-испр.), поднео 
Републичком геодетском заводу-Служби за катастар непокретности Рача, захтев за конверзију 
права коришћења у право јавне својине у корист општине Рача за кп.бр. 147/42 у површини од 
0.09.02 ha, у КО Рача.  

 Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Рача, до данашњег дана 
није извршила конверзију наведене катастарске парцеле, па је иста и даље у власништву 
Републике Србије, корисник општина Рача и као таква не може се ставити у промет без 
сагласности Републичке дирекције за имовину. 

На основу наведеног донета је горе наведена одлука.  
 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 

 
Број: 021-258/2010-II                      Председник  
Дана: 24.08.2010. године.                            Општинског већа општине Рача 
             Драгана Живановић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


