
 
 
Рача, 14.07.2017. године – број 18                      Цена 100,00 динара 
 
 
 
 
 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 
О д л у к е 
Одлука о оснивању Привредног друштва – Погона за прикупљање и пласман меда пчелара 
СПОС-а "Наш мед" д.о.о. Рача 2 

Одлука о улагању неновчаног и новчаног капитала у капитал друштва 2 
 



Број 18, страна 2 Службени гласник општине Рача 14.07.2017. године 

Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 14.07.2017. године, на основу  
члана 45. тачака 7), 9) и 10) Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, бр. 6/08, 2/10, 
12/2010 и 13/2017),  на предлог Општинског већа општине Рача, донела је: 

 
 

О Д Л У К У 
 

Општина Рача заједно са Савезом пчеларских организација Србије оснива привредно 
друштво- Погон за прикупљање и пласман меда пчелара СПОС-а „Наш мед“ д.о.о. Рача, са 
седиштем у Рачи, Улица Карађорђева број 48.  

 
Даје се сагласност на предлог Уговора о оснивању Друштва са ограниченом 

одговорношћу- Погон за прикупљање и пласман меда пчелара СПОС-а „Наш мед“ д.о.о. Рача. 
 
Посебном одлуком ће се утврдити новчани и неновчани део основног капитала који у 

друштво уноси општина Рача. 
 
Овлашћује се Председник општине, Ненад Савковић, да испред општине Рача закључи 

Уговор о оснивању привредног друштва- Погон за прикупљање и пласман меда пчелара 
СПОС-а „Наш мед“ д.о.о. Рача. 

 
Саставни део ове Одлуке је предлог Уговора о оснивању Друштва са ограниченом 

одговорношћу- Погон за прикупљање и пласман меда пчелара СПОС-а „Наш мед“ д.о.о. Рача. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и исту објавити у „Службеном гласнику 

општине Рача“. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
 
Број: 020-81/2017-I-01         ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 14.07.2017. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
         Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 14.07.2017. године, члана 45. 
Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, бр. 6/08, 2/10, 12/2010 и 13/2017), чл. 145. 
Закона о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - други закон 
и 5/2015), чл. 14. ст. 1. , чл. 26. ст. 1. тач. 6. и чл. 43. ст. 1. тач. 1 и тач. 2. Закона о јавној својини 
( "Службени гласник РС", број 72/11, 88/13, 105/14, 104/2016- други закон и 108/2016) и Одлуке 
о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Рача ("Службени гласник 
општине Рача", број 24/2015), на предлог Општинског већа општине Рача, донела је: 
 

О Д Л У К У 
О УЛАГАЊУ НЕНОВЧАНОГ И НОВЧАНОГ КАПИТАЛА У КАПИТАЛ ДРУШТВА 

 
1. Општина Рача, као један од оснивача друштва - Погон за прикупљање и пласман меда 

пчелара СПОС-а „Наш мед“ д.о.о. Рача, уноси у друштво неновчани део основног капитала 
друштва, који се састоји од: 

-кп.бр. 91/4, њива 1.класе, површине 0.41.94 ха,  
-кп.бр. 91/5, њива 1.класе, у површини 0.58.06 ха,  

обе уписане у лн.бр. 1201 К.О. Рача. 
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 Укупна површина унетих катастарских парцела износи 1ха, чија процењена вредност 
износи укупно, без потребне инфраструктуре, 10.830.000,00 динара. 

Процењена тржишна вредност кп. бр. 91/4 и 91/5, обе уписане у лн.бр. 1201 К.О. Рача, 
после изграђене потребне инфраструктуре (са прикључцима за воду, електричну енергију 
снаге од минимум 50кW, канализацију, гас, телекомуникационе везе), за изградњу погона ради 
обављања делатности друштва, износи 15.041.300,00 динара, што претставља укупан износ 
неновчаног капитала који општина Рача уноси у друштво. 

 Општина Рача је сагласна да привредно друштво у које се уноси неновчани капитал, 
код надлежног органа упише одговарајуће право на наведеним катастарским парцелама. 

 
2. Општина Рача уноси у друштво са ограниченом одговорношћу-Погон за прикупљање 

и пласман меда пчелара СПОС-а „Наш мед“ д.о.о. Рача, новчани део основног капитала 
друштва, који износи 30.000.000,00 динара (тридесет милиона динара) и то уплаћени износ 
од 5.000.000,00 динара, а преостали износ од 25.000.000,00 динара уписаног, а неуплаћеног 
оснивачког улога општина Рача се обавезује да унесе до 30.09.2017. године. 

Укупна вредност процењеног неновчаног капитала и уписаног новчаног капитала 
унетог у друштво претставља 20% удела у основном капиталу друштва. 

 
3. Међусобна права и обавезе оснивача привредног друштва, општине Рача 

(Крађорђева 48, 34210 Рача) и Савеза пчеларских организација Србије (Ул. Др. Агостина Нета 
30а, 11070 Нови Београд) биће регулисана Оснивачким актом друштва-Уговором о оснивању 
друштва са ограниченом одговорношћу, Погон за прикупљање и пласман меда пчелара СПОС-
а „Наш мед“ д.о.о. Рача. 
 

4.  Овлашћује се Председник општине Рача да са  Савезом пчеларских организација 
Србије закључи Уговор о оснивању друштва са ограниченом одговорношћу, Погон за 
прикупљање и пласман меда пчелара СПОС-а „Наш мед“ д.о.о. Рача. 
 

5. Саставни део ове одлуке је извештај о процени вредности кп.бр.91/4 и 91/5, уписане 
 у ЛН бр. 1201, К.О. Рача. 
 

6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и исту објавити у „Службеном гласнику 
општине Рача“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
 
Број: 020-82/2017-I-01         ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 14.07.2017. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
         Душан Ђоковић, 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 Немања Лугавац, заменик 
секретара Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205. 


