Рача, 28.07.2017. године – број 19

Цена 100,00 динара

САДРЖАЈ
Одлуке
Одлука о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији општине Рача
Одлука о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик
у систему јединице локалне самоуправе општине Рача
Решења
Решење о разрешењу члана Школског одбора Основне школе "Карађорђе" Рача
Решење о неименовању члана Школског одбора Основне школе "Карађорђе" Рача
Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП "Рача" у Рачи
Решење о преносу права на коришћење објекта изграђеног на к.п. бр. 331/1, уписан у ЛН бр.
1201, К.О. Рача, Црвеном крсту Рача
Решење о прибављању у јавну својину општине Рача к.п. бр. 940/1 К.О. Борци

2
11
13
13
14
14
15

Број 19, страна 2

Службени гласник општине Рача

28.07.2017. године

Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 28.07.2017. године, на основу
члана 2. става 3. тачке 14. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, број 88/2011
и 104/16), члана 46. Закона о ветеринарству („Сл. гласник РС“, број 91/2005, 30/2010 и
93/2012), члана 54. и члана 66. Закона о добробити животиња („Сл. гласник РС“, број 41/2009),
и члана 45. Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, бр. 6/08, 2/10 и 12/2010,
13/2017), на предлог Општинског већа општине Рача, донела је:
ОДЛУКУ
о држању домаћих животиња и кућних љубимаца
на територији општине Рача
I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се места и простори, заштита и услови у којима се могу држати
домаће животиње и кућни љубимци, место и начин извођења кућних љубимаца, а нарочито
паса и мачака на јавне површине, организовање зоохигијенске службе, обезбеђивање
прихватилишта за напуштене животиње, изградња објекта за сакупљање лешева животиња на
територији општине Рача, а у складу са Законом о ветеринарству.
Члан 2.
Домаћим животињама у смислу ове Одлуке сматрају се животиње које је човек
одомаћио и чији опстанак зависи од непосредне бриге човека.
Члан 3.
Кућни љубимци су животиње које се држе ради дружења, и то пси и мачке.
Држање егзотичних и дивљих животиња као кућних љубимаца регулисано је законом
којим се уређује добробит животиња.
Пас и мачка, у складу са одредбама ове Одлуке, могу се држати у следећим просторима:
стану у стамбеној згради, породичној кући, дворишту породичне куће, заједничком дворишту
породичне куће и дворишту са више породичних кућа.
Члан 4.
Двориште у коме се држи домаћа животиња и кућни љубимац мора бити ограђено.
Члан 5.
Држалац животиње у смислу ове Одлуке је свако физичко лице које је као власник,
односно држалац (у даљем тексту: држалац животиње) одговорно за живот, заштиту здравља
и добробит домаћих животиња и кућних љубимаца.
Држалац животиња не може бити лице млађе од 18 година.
Члан 6.
Држалац животиње је обавезан да држи животињу на начин којим не угрожава њену
добробит, да јој обезбеди адекватан смештај, неопходну негу, правилну исхрану, одговарајуће
хигијенско-санитарне услове простора у ком борави и здравствену заштиту у складу са
законом којим се уређује добробит животиња.

Број 19, страна 3

Службени гласник општине Рача

28.07.2017. године

II ДРЖАЊЕ ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА
Члан 7.
У урбаним деловима општине Рача (подручје обухваћено Планом генералне регулације
општине Рача, као и простор ван овог подручја који се непосредно наслања на границе овог
подручја и поседује обележја урбаног дела Општине), не могу се држати следеће животиње:
 Копитари (коњи, магарци, мазге, муле и др.),
 Папкари (говеда, овце, козе и свиње),
 Перната живина (кокошке, гуске, патке, ћурке, морке и др.),
 Пчеле,
 Кунићи.
У урбаном делу општине Рача дозвољено је држање паса, мачака и птица.
Члан 8.
Економски објекти су објекти за гајење животиња: стаје за гајење коња, стаје за гајење
говеда, објекти за гајење живине, коза, оваца, као и објекти за гајење голубова, кунића, украсне
живине и птица.
Пратећи објекти за гајење домаћих животиња су: испусти за осоку, водонепропусне
бетонске писте за одлагање чврстог стајњака, објекти-базени за складиштење осоке на
пољопривредном газдинству.
Удаљеност економских и пратећих објеката из става 1. овог члана од регулационе
линије парцеле, породично стамбених објеката, суседних стамбених објеката, објеката за
снабдевање водом (бунара), прописана је законом којим се регулише изградња објеката и
прописима који регулишу ову област, тј. општим правилима за парцелацију, регулацију и
изградњу.
Члан 9.
За изградњу објеката из члана 9. став 1. и 2. ове Одлуке мора се прибавити акт
надлежног органа за градњу, односно акт за извођење радова.
Члан 10.
Објекти у којима се држе копитари, папкари, перната живина, нојеви и кунићи морају
бити изграђени од чврстог материјала погодног за прање, дезинфекцију и одржавање.
Објекти из става 1. овог члана морају бити осветљени, са природном вентилацијом,
вратима окренутим према дворишту, повезани на јаму за сакупљање осоке или канализацију
и удаљени најмање 10 метара од суседних стамбених и пословних објеката, 15 метара од
бунара или другог објекта за снабдевање водом и 5 метара од водоводне мреже.
Објекти у којима се држе или узгајају домаће животиње, као и пратећи објекти не смеју
угрожавати стамбене, пословне, водне објекте, јавне површине, као и друге површине.
Члан 11.
Течно ђубриво (осока) из базена објеката мора се благовремено одвозити на обрадиве
површине изван насеља или на депонију фекалних материја.
На обрадиве површине изван насеља може се изручивати само у количинама које
земљиште може да упије и иста се мора заорати у року од 24 часа од дана изручивања на
обрадиву површину.
Ово ђубриво се не сме испуштати у водотоке, у путни јарак и на пут, нити у
канализацију.
Члан 12.
Чврст отпад (стајско ђубриво) мора се одвозити благовремено на обрадиве површине.
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Уколико се парцела налази у близини стамбених објеката чврст отпад се мора заорати
у земљу у року од 24 сата од момента одлагања чврстог отпада.
Забрањено је одлагање стајског ђубрива у путном земљишту и на путу, као и изливање
процедних вода од истог у путне јаркове и на пут.
Члан 13.
Објекти у којима се држе или узгајају домаће животиње морају се редовно чистити и
дезинфиковати.
Круг објекта мора бити уредно и редовно одржаван.
Члан 14.
У сеоским насељеним местима на подручју општине Рача, могу се држати све домаће
животиње, у објектима за ту намену и исти се морају редовно чистити и дезинфиковати.
Члан 15.
Базен за прикупљање течног стајског ђубрива мора бити изграђен од водонепропусног
материјала.
Писта за одлагање чврстог стајског ђубрива мора бити изграђена од водонепропусног
материјала и иста мора бити ограђена ради спречавања расипања чврстог стајског ђубрива по
околном терену.
КУНИЋИ
Члан 16.
На подручју општине Рача кунићи се могу држати у дворишту породичне куће,
заједничком дворишту породичне куће и заједничком дворишту са већим бројем породичних
кућа.
Кунићи се могу држати у заједничком дворишту породичне куће и дворишту са већим
бројем породичних кућа по претходно прибављеној сагласности свих сувласника породичне
куће, односно власника породичних кућа.
Кунићи се морају држати у посебно ограђеном објекту и исти се мора редовно чистити
и дезинфиковати.
ПЧЕЛЕ
Члан 17.
У сеоским насељима на подручју општине Рача могу се држати пчеле сходно законској
регулативи-Закону о сточарству и Правилнику о условима и начину гајења пчела, садржини
уверења о транспорту, као и условима за издавање сагласности да пчелари из других земаља
могу користити пчелињу пашу на територији Републике Србије.
ГОЛУБОВИ
Члан 18.
Голубовима се у смислу ове Одлуке, сматрају голубови писмоноше, голубови
високолетачи и украсни голубови.
Голубови се могу држати на крову, тавану, тераси или другом делу стамбене зграде,
или заједничком дворишту стамбене зграде, у посебно ограђеном простору, уз претходну
сагласност свих власника станова.
Голубови се могу држати на крову, тавану или тераси у породичној кући и у дворишту
породичне куће, у посебно ограђеном простору под условом да је удаљен најмање 5 метара од
најближег стамбеног или пословног објекта на суседној парцели.
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У заједничком дворишту породичне куће и дворишту са већим бројем породичних
кућа, голубови се могу држати по претходно прибављеној сагласности свих сувласника
породичне куће, односноо сагласности свих власника породичних кућа.
Голубови се могу држати у сталним или привременим објектима.
Објекти за држање голубова се морају редовно чистити и дезинфиковати, а у складу са
Програмом за уређење насеља и Оријентационим програмом дератизације на територији
насеља општине Рача.
III ДРЖАЊЕ КУЋНИХ ЉУБИМАЦА
ПСИ И МАЧКЕ
Члан 19.
Пси и мачке се могу држати у стану стамбене зграде, породичној кући и у двориштима
породичних кућа.
Пси и мачке се могу држати под условима и на начин да се не узнемиравају трећа лица,
да им се обезбеди сигурност и хигијена.
Држалац пса или мачке дужан је да о овим животињама брине, да их негује, храни и да
им обезбеди потребне санитарне и хигијенске услове као и лечење.
Власник или држалац паса или мачака је дужан да изврши обележавање и вакцинацију
истих.
Вакцинацију паса и мачака врши ветеринарска станица и ветеринарске амбуланте у
складу са Програмом мера и издају потврду о вакцинацији против беснила власницима,
односно држаоцима паса или мачака и о томе воде евиденцију.
Вакцинисани пси морају се трајно обележити у складу са посебним прописима.
За обележене и регистроване псе и мачке издаје се пасош.
Члан 20.
Власник или држалац пса је дужан да изврши обележавање пса микро-чипом.
Власници или држаоци паса и мачака обавезни су једанпут годишње привести ове
животиње надлежној ветеринарској служби ради вакцинације против беснила.
Власник или држалац паса дужан је да пса старијег од 3 месеца пријави надлежној
ветеринарској служби ради регистрације.
Општински инспектор овлашћен за надзор по овој Одлуци, има право да читачем чипа
провери да ли је пас обележен на прописан начин.
Члан 21.
Власник или држалац, пса може да изводи само на поводнику који не сме да буде дужи
од једног метра, са заштитном корпом на њушци и прибором за санитарно чишћење загађене
површине.
Изузетно од става 1. овог члана пси патуљастог раста и штенад до 3 месеца старости,
пси водичи за слепа и слабовида лица и овчарски пси за време чувања стоке могу да се изводе
и да се слободно крећу, под контролом власника или држаоца и без заштитне корпе на њушци.
Лица млађа од 16 година не смеју да изводе псе агресивних и опасних раса без
присуства и надзора родитеља, односно старатеља.
Члан 22.
Пси, осим агресивних и опасних раса (пит бул теријери и др.), могу се пуштати са
поводника да се слободно крећу само на одређеним јавним и зеленим површинама које су
одређене и обележене за ту сврху и само са заштитном корпом на њушци.
Предузеће које газдује јавним и зеленим површинама, по прибављеном мишљењу
Одељења за урбанизам, изградњу, јавне набавке, инвестиције и локални економски развој,
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одредиће и обележити јавне и зелене површине на којима се пси могу пуштати на начин
прописан у ставу 1. овог члана.
Одржавање чистоће и хигијене на површинама из става 2. овог члана врши предузеће
које газдује јавним и зеленим површинама.
Члан 23.
Необележени пас који се затекне на јавној површини сматра се псом луталицом.
Обележен пас који се затекне на јавној површини без присуства власника или држаоца,
сматра се напуштеним псом.

Члан 24.
Општински инспектор овлашћен за надзор по овој Одлуци има право да решењем
изрекне меру забране држања животиње (када се недостаци не могу отклонити), под претњом
принудног извршења и изда налог служби зоохигијене да одузме пса или мачку у поступку
принудног извршења.
Члан 25.
У стану се могу држати укупно два пса или две мачке, односно пас и мачка.
Подмладак животиња из става 1. овог члана може се држати у стану најдуже до три
месеца старости.
Члан 26.
У заједничком стану пси и мачке се могу држати само ако постоји писмена сагласност
сустанара оверена од стране Скупштине станара зграде.
Члан 27.
У дворишном простору породично-стамбене зграде могу се држати два пса.
Пас се мора држати у посебно ограђеном простору (објекат) или везан на ланцу тако да
не може угрозити пролазнике или суседе.
Објекат за држање паса мора бити удаљен најмање 3 (три) метра од суседовог кућног
дворишта.
Пас се може пустити ван ограђеног простора, односно са ланца, ако не постоји
могућност да напусти двориште или на други начин угрози или узнемири пролазнике и суседе.
Власник, односно држалац животиње дужан је да животињи која се држи везана,
обезбеди у току дана период у коме неће бити везана и у коме ће моћи слободно да се креће у
складу са њеним физиолошким потребама и потребама у понашању.
На улазу у двориште мора бити на видном месту истакнут натпис „ЧУВАЈ СЕ ПСА“.
Члан 28.
У заједничком дворишту породичне куће или више породичних кућа пас се може
држати само ако постоји писмена сагласност свих корисника заједничког дворишта породичне
куће, односно више породичних кућа.
Члан 29.
Држалац животиње, као и лице које изводи пса на јавне површине и паркове дужан је
да пса изводи на кратком подовнику са заштитном корпом на њушци и сноси пуну одговорност
за његово понашање на јавној површини.
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Члан 30.
Уколико пас или мачка приликом извођења и кретања загади јавне површине, држалац
је дужан да их без одлагања очисти.
Уколико пас или мачка, при извођењу из стана загади степениште или друге заједничке
просторије, држалац је дужан да загађену површину очисти и опере, а по потреби дезинфикује.
Члан 31.
Ако пас или мачка озледе неко лице, држалац животиње је дужан да о томе одмах
обавести ветеринарског инспектора и да по налогу инспектора доведе животињу на преглед.
Држалац пса или мачке је обавезан да једанпут годишње доведе пса односно мачку у
надлежну ветеринарску службу ради вакцинисања против беснила, дехелминтизације и др.
Члан 32.
Држалац животиња дужан је да одмах, а најкасније у року од 24 часа јави угинуће
животиња ветеринарској станици ради утврђивања узрока угинућа.
Овлашћено предузеће, предузетник коме је поверено уклањање лешева угинулих
животиња са јавних површина дужно је да уклони лешеве угинулих животиња са јавних
површина, у одређеном возилу специјалном за те намене, у складу са Правилником
(Правилник о начину разврставања и поступања са споредним производима животињског
порекла („Сл. гласник РС“, број 31/11)) до обејката за сакупљање споредних производа.
IV ЗООХИГИЈЕНСКА СЛУЖБА
Члан 33.
Општина организује зоохигијенску службу која обавља следеће послове:
 Хвата и збрињава напуштене и изгубљене животиње у прихватилиште за животиње;
 Нешкодљиво уклања лешеве животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање,
дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња;
 Транспорт или организовање транспорта лешева животиња са јавних површина и
објеката из тачке 2. овог члана до објекта за сакупљање, прераду или уништавање
отпада животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње,
људе или животну средину.
Орган јединице локалне самоуправе дужан је да обезбеди прихватилиште, ако на својој
територији има напуштене животиње.
Послове организованог хватања напуштених и изгубљених животиња, на територији
општине обавља зоохигијенска служба, савременим методама и на хуман начин уз примену
одговарајуће опреме и превозних средстава на начин да се са животињом мора поступати тако
да се проузрокује најмањи степен бола, патње, страха и стреса у складу са законом којим се
уређује добробит животиња.
До изградње прихватилишта за псе послове хватања, превоза, смештаја, збрињавања и
хумане еутанизације ухваћених паса луталица, напуштених и изгубљених паса, као и паса
одузетих по налогу ветеринарског или општинског инспектора овлашћеног за надзор по овој
Одлуци, обављаће ангажовани извођач, односно ангажована служба зоохигијене, по
потписаном Уговору.
ПРИХВАТИЛИШТЕ
Члан 34.
Прихватилиште за напуштене животиње (у даљем тексту: Прихватилиште), у смислу ове
Одлуке је обејкат у коме се врши организован привремени или трајни смештај за:
 Напуштене и изгубљене животиње;
 Животиње чији власници, односно држаоци не могу више да се брину о њима;
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 Животиње које Министарство надлежно за послове ветеринарства одузме
власницима, односно држаоцима;
 Животиње које су у опасности.
Зоохигијенска служба збрињава напуштене животиње у прихватилиште.
Члан 35.
Напуштена животиња је она животиња која нема дом или која се налази изван њега и
лишена је бриге и неге држаоца и коју је он свесно напустио.
Изгубљена животиња је она животиња која је напустила држаоца без његове воље и
коју он тражи.
Трошкове хватања, превоза, смештаја, исхране и неге животиње из става 1. и 2. овог
члана сноси држалац животиње, а ако је исти непознат трошкове сноси општина.
Животиње које су решењем Министарства надлежног за послове ветеринарства одузете
власницима, односно држаоцима смештају се у посебне делове прихватилишта до окончања
поступка у складу са посебним прописима.
Трошкове одузимања, превоза, смештаја, исхране и неге животиње из става 4. овог
члана сноси држалац животиње.
Трошкове хватања и збрињавања из става 3. овог члана утврђује зоохигијенска служба.
УКЛАЊАЊЕ ЛЕШЕВА УГИНУЛИХ ЖИВОТИЊА
Члан 36.
Уколико се са јавне површине уклања леш угинуле животиње познатог држаоца,
трошкове уклањања сноси држалац животиње.
Када је животиња угинула под околностима које се не сматрају уобичајеним, леш
животиње може бити уклоњен само по налогу ветеринарског инспектора.
Објекат за сакупљање лешева животиња мора бити изграђен у складу са одговарајућим
прописима.
Сакупљање лешева врши се из свих објеката (регистрованих и нерегистрованих), а на
позив држаоца, о трошку држаоца.
Зоохигијенска служба која врши послове уклањања лешева угинулих животиња може
да преузме објекат угинулих животиња из обејката за узгој, држање, дресуру, излагање,
одржавање такмичења или промет животиња на позив држаоца о њиховом трошку.
ТРАНСПОРТ ИЛИ ОРГАНИЗОВАЊЕ ТРАНСПОРТА ЛЕШЕВА ЖИВОТИЊА
Члан 37.
Транспорт или организовање транспорта лешева животиња до објеката за сакупљање и
од
објеката за сакупљање лешева животиња до објекта за прераду или уништавање отпада
животињског порекла врши се на начин који не представља ризик по друге животиње, људе
или животну средину у складу са посебним прописом.
Трошкове за нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина из члана 37.
и става 1. овог члана утврђује зоохигијенска служба.
V МЕРЕ ЗАБРАНЕ
Члан 38.

Забрањено је:
1. Злостављање животиња;
2. Напуштање животиња;
3. Поступање са животињама на нехуман начин;
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4. Остављање лешева угинулих животиња и њихових делова како на јавној површини,
тако и у објектима за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или
промет животиња;
5. Држање паса који лајањем, односно завијањем ометају мир у стамбеној згради у
суседству;
6. Држање паса и мачака на балконима, терасама, лођама, подрумима, таванима,
вешерницама (заједничким просторијама);
7. Држање паса у заједничком стану стамбене зграде, као и у заједничком дворишту
породичне куће без сагласности сустанара или сувласника;
8. Увођење паса и мачака у јавне просторије, трговинске и угоститељске објекте, средства
јавног саобраћаја, јавна и друга купалишта и шеталишта или на друга јавна места где
се окупља велики број грађана;
9. Извођење паса без заштитне корпе и поводника;
10. Пуштање паса са поводника у парковима, на другим јавним и зеленим површинама,
осим ако су одређене за ту сврху;
11. Организовање борбе паса и омогућавање учешћа у тим борбама;
12. Хушкање пса на друге животиње;
13. Шишање пса у парковим и на другим јавним површинама;
14. Убијање пса;
15. Држање голубова у стамбеним зградама, или заједничком дворишту стамбене зграде,
као и заједничком дворишту породичне стамбене зграде без сагласности осталих
сустанара или сувласника;
16. Истицање кожа закланих животиња испред угоститељских објеката.
VI НАДЗОР
Члан 39.
Надзор над применом и спровођењем ове Одлуке врши комунална инспекција
(комунални инспектор, комунални редар) Одсека за друштвене делатности, имовинско правне
и инспекцијске послове Општинске управе општине Рача.
У вршењу надзора над применом и спровођењем ове Одлуке комунални испектор има
овлашћење да:
 Поднесе захтев за покретање прекршајног поступка за прекршаје утврђене овом
Одлуком;
 Изда прекршајни налог;
 Достави прекршајни налог надлежном органу ради спровођења поступка извршења;
 Обавести други надлежни орган да предузме мере из своје надлежности;
У вршењу надзора над применом и спровођењем ове Одлуке овлашћено лице из става 2.
овог члана Одлуке дужно је да утврди да ли се:
- Домаће животиње држе на територији општине Рача супротно члану 7. ове Одлуке;
- Домаће животиње чије је држање дозвољено држе на начин и под условима прописаним
овом Одлуком;
- Примењују мере забране предвиђене овом Одлуком.
У вршењу послова надзора над спровођењем и применом ове Одлуке овлашћено лице из
става 2. овог члана дужно је да нареди решењем отклањање недостатака и неправилности у
погледу услова и начина држања, као и заштите животиња прописаних овом Одлуком у
примереном року.
Против решења из претходног става ове Одлуке, може се изјавити жалба другостепеном
органу (Општинском већу општине Рача) и то у року од 15 (петнаест) дана од дана пријема
решења.
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VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 40.
Навчаном казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара казниће се физичко лице ако:
1. Држи копитаре, папкаре, пернату живину и куниће противно члану 7. став 1. ове
Одлуке;
2. Се утврди да обејкат за држање животиња угрожава околне стамбене, пословне, водне
објекте и јавне површине (чл. 10 став 3.);
3. Поступи супротно члану 11. ове Одлуке;
4. Поступа супротно члану 12. Ове Одлуке;
5. Се не придржава одредби члана 13. ове Одлуке;
6. Простори за одлагање чврстог и течног стајског ђубрива нису изграђени сходно члану
15. ове Одлуке;
7. Држи куниће противно члану 16. ове Одлуке;
8. Се не придржава одредби члана 18. ове Одлуке;
9. Се не придржава одредби члана 19. ове Одлуке;
10. Псе и мачке држи противно члану 25. ове Одлуке;
11. Нема писмену сагласност од Скупштине станара стамбене зграде, члан 26. ове Одлуке;
12. Поступа супротно члану 27. ове Одлуке;
13. Нема писмену сагласност за држање паса у складу са чланом 28. ове Одлуке;
14. Изводи пса на јавну површину и паркове супротно члану 29. ове Одлуке;
15. Непоступи у складу са чланом 31. ове Одлуке;
16. Не поспупи по члану 32. ове Одлуке;
17. Поступи противно мерама забране из члана 38. став 1. тачка 1,3,4,5,6,7,9,10,11,14 и 15
ове Одлуке;
18. Не поступи по решењу овлашћеног службеног лица из члана 39. став 4. ове Одлуке;
Члан 41.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара казниће се физичко лице за прекрашај из
члана 38. став 1. тачка 2, 8, 12 и 13, члана 16. ове Одлуке.
Новчану казну из става 1. овог члана наплаћује на лицу места комунaлни инспектор на
основу издатог прекршајног налога.
Члан 42.
Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара казниће се правно лице ако:
1. Истиче коже закланих животиња испред угоститељских објеката (члан 38. став 1. тачка
16.);
2. Не поступи по решењу овлашћеног лица из члана 39. став 4. ове Одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће одговорно лице у правном лицу новчаном
казном од 5.000,00 до 75.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од
10.000,00 до 250.000,00 динара.
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 43.
Држаоци домаћих животиња и кућних љубимаца дужни су да држање животиња
ускладе са одредбама ове Одлуке у року од 90 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 44.
Оредба члана 33. став 2. и 36. став 3. Ове Одлуке примењиваће се у року од три године
од дана ступања на снагу ове Одлуке, а која се односи на изградњу објеката за нешкодљиво
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сакупљање лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, дресуру, излагање,
одржавање такмичења или промет животиња на територији општине Рача, као и изградња
објеката за напуштене животиње.
Члан 45.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Рача“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број:020-83/2017-I-01
Дана: 28.07.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Душан Ђоковић, с.р.

Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 28.07.2017. године, на основу
члана 4. и 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.
гласник РС“, број 68/2015 и 81/2016), Одлуке о максималном броју запослених на неодређено
време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајне
Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину („Сл.гласник РС“ 61/2017) и члана
45. став 1. тачка 7. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 06/08, 02/10, 12/10
и 13/2017), на предлог Општинског већа општине Рача, донела је:
ОДЛУКУ
о максималном броју запослених на неодређено време
за сваки организациони облик у систему јединице локалне самоуправе
општине Рача
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се максимални број запослених на неодређено време за сваки
организациони облик у систему јединице локалне самоуправе општине Рача за календарску
2017. годину.
Члан 2.
Максимални број запослених на неодређено време, за сваки организациони облик у
систему јединице локалне самоуправе општине Рача је следећи:
Назив Организационог облика
Органи општине Рача
Скупштина општине
Председник општине
Општинско веће
Општински правобранилац
Општинска управа
Јавна предузећа
ЈКП „Рача“
JП за управљање и развој
инфраструктурних објеката

Максимални број запослених на
неодређено време за 2017. годину

0
0
0
1
38
21
2
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Установе и други организациони
облици у области културе и образовања
Туристичка организација општине Рача
Културни центар „Радоје Домановић“
Народна Библиотека „Радоје Домановић“
Предшколска установа „Наша радост“
УКУПНО:

1
4
3
20
90

Члан 3.
Максимални број запослених на неодређено време у систему јединице локалне
самоуправе општине Рача јесте 90.
Члан 4.
Ако у организационом облику има већи број запослених на неодређено време од броја
одређеног у табеларном приказу, организациони облик дужан је да спроведе рационализацију
најмање до утврђеног максималног броја запослених.
Члан 5.
У оквиру максималног броја запослених, одређеног у табели сваки организациони
облик може имати највише онолики број запослених на неодређено време за који има
обезбеђену масу средстава за зараде.
Члан 6.
Ако је број запослених у организационом облику мањи од утврђеног броја максимално
запослених, број максимално запослених се може повећати највише до утврђеног максималног
броја запослених у складу са Законом и подзаконским актима који регулишу ову област.
Члан 7.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о максималном броју
запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему јединице локалне
самоуправе општине Рача („Сл.гласник општине Рача, 26/2015) и Одлуке о измени и допуни
Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик
у систему јединице локалне самоуправе општине Рача („Сл.гласник општине Рача, 5/2016 и
9/2017).
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број:020-89/2017-I-01
Дана: 28.07.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Душан Ђоковић, с.р.
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Скупштина општине Рача, на седници одржаној 28.07.2017. године, на основу члана 45.
тачке 10. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 06/08,02/10, 12/10 и 13/17)
и члана 54. ставoва 2. и 12. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник
РС", број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), на предлог Општинског већа општине Рача, донела је:

РЕШЕЊЕ

о разрешењу члана Школског одбора
Основне школе "Карађорђе", Рача

1. Разрешава се члан Школског одбора Основне школе "Карађорђе", Рача, представник
запослених:

Ана Петровић из Раче, улица Цара Лазара број 3;

-

2.

Решење ступа на снагу даном доношења и коначно је.

3.

Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број:020-84/2017-I-01
Дана: 28.07.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Душан Ђоковић, с.р.

Скупштина општине Рача, на седници одржаној 28.07.2017. године, на основу члана 45.
тачке 10. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 06/08,02/10, 12/10 и 13/17)
и члана 54. ставoва 2. и 12. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник
РС", број 72/2009, 52/2011 и 55/2013), на предлог Општинског већа општине Рача, донела је:

РЕШЕЊЕ

о неименовању члана Школског одбора
Основне школе "Карађорђе", Рача

1. За члана Школског одбора Основне школе "Карађорђе", Рача, на мандатни период
до истека мандата Школског одбора, не именују се:

•

Представник запослених:
Дејан Радојевић из Доње Раче, општина Рача.

2. Решење ступа на снагу даном доношења и коначно је.
3. Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача.
Број:020-85/2017-I-01
Дана: 28.07.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Душан Ђоковић, с.р.
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Скупштина општине Рача, на седници одржаној 28.072017. године, на основу члана 17.
став 3. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/2016) и члана 45. став 1. тачка
10. Статута општине Рача ("Службени гласник општине Рача", број 6/08, 2/2010, 12/2010 и
13/2017), на предлог Општинског већа општине Рача, донела је:
РЕШЕЊЕ
о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈКП "Рача" у Рачи
1. Именују се председник и чланови Надзорног одбора ЈКП "Рача" у Рачи, на мандатни период
од четири године, и то:
• Миодраг Савковић из Раче, са станом у улици Светог Саве број 20,
дипломирани економиста, за председника;
• Бојан Ђурић из Раче, са станом у улици Војводе Павла Цукића број 4,
дипломирани инжењер електротехнике, за члана;
• Дејан Вељковић из Доње Раче, општина Рача, дипломирани инжењер
електротехнике, представник запослених, за члана;
2. Именовањем председника и чланова Надзорног одбора ЈКП "Рача" у Рачи из тачке 1. овог
Решења, престаје дужност председнику и члановима Надзорног одбора ЈКП "Рача", који су
именовани Решењем Скупштине општине Рача број: 020-23/2013-I-01 од 21.06.2013. године,
због истека мандата, и то:
• Миодрагу Савковићу из Раче, са станом у улици Светог Саве број 20, дипломирани
економиста;
• Боривоју Вучетићу из Бошњана, општина Рача, дипломирани економиста;
• Дејану Вељковићу из Доње Раче, општина Рача, дипломирани инжењер
електротехнике, представник запослених;
3. Решење ступа на снагу даном доношења.
4. Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број:020-86/2017-I-01
Дана: 28.07.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Душан Ђоковић, с.р.

Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 28.07.2017. године, на основу члана 18.
ст. 6. и 26. ст. 1. тач. 1. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“,број 72/2011, 88/2013,
05/2014, 104/2016 и 108/2016), члана 13. Статута општине Рача („Службени гласник општине
Рача“, бр. 6/08, 2/10, 12/10 и 13/17), као и члана 2., члана 5. ст. 4. тач. 1. и члана 53. Одлуке о
прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Рача ( „Сл. гласник општине
Рача“, бр. 24/2015), на предлог Општинског већа општине Рача, донела је:
РЕШЕЊЕ
о преносу права на коришћење објекта изграђеног на к.п. бр. 331/1 уписан у ЛН бр. 1201
К.О. Рача, Црвеном Крсту Рача
1 .Општина Рача, као носилац права јавне својине на кп. бр. 331/1 уписаној у лн. бр.
1201 К.О. Рача са уделом 1/1, преноси на коришћење Црвеном крсту Рача, објекат који се
налази на наведеној катастарској парцели, површине 48 м2.
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2. Наведени објекат даје се на коришћење на одређено време, на 3 године, од дана
потписивања Уговора о давању непокретности на коришћење.
3. Црвени крст Рача има право пролаза кроз катастарску парцелу бр. 331/1 до изласка
на улицу Краља Петра I.
4. Између општине Рача и Црвеног крста у року од 30 дана од дана доношења овог
Решења биће закључен уговор којим ће се ближе уредити начин коришћења.
5. Овлашћује се Председник општине Рача, Ненад Савковић да са Црвеним крстом
закључи Уговор о давању непокретности на коришћење.
6. За време трајања права коришћења, Црвени крст Рача може део објекта који не буде
користио, дати на коришћење удружењима грађана, без накнаде.
7. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном гласнику
општине Рача.
Образложење
Општини Рача, као носиоцу права јавне својине на кп. бр. 331/1 уписаној у лн. бр. 1201
К.О. Рача, захтевом бр. 46-236/2017-III-01 од 17.07.2017. године обратио се Црвени крст Рача
ради преноса права коришћења на објекту који се налази на наведеној катастарској парцели.
Подносилац захтева је свој захтев за преношењем права коришћења образложио
потребом да се у наведеном објекту остварује делатност организације Црвеног крста.
У складу са одредбама Закона о јавној својини и Одлуке о прибављању и располагању
стварима у јавној својини општине Рача, носилац јавне својине је утврдио да је захтев
оправдан, па је одлучио као у диспозитиву овог Решења.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења се може покренути поступак пред Управним
судом у року од 30 дана од дана доношења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број:020-87/2017-I-01
Дана: 28.07.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
Душан Ђоковић, с.р.

Скупштина општине Рача, на седнции одржаној дана 28.07.2017. године, на основу члана 27.
став 10. Закона о јавној својини (Службени гласник Републике Србије број 72/11, 88/13, 105/14
104/2016 - други закон и 108/2016), члана 12. и члана 20. став 6. Одлуке о прибављању и
располагању стварима у јавној својини општине Рача (Службени гласник општине Рача број
24/15), на предлог Општинског већа општине Рача, донела је:
РЕШЕЊЕ
о прибављању у јавну својину општине Рача кп.бр. 940/1 К.О. Борци
1. ОДОБРАВА СЕ прибављање у јавну својину Општине Рача, кп.бр. 940/1, уписана у лн.
бр. 112 К.О. Борци, пољопривредно земљиште, потес Ливаде, које се састоји од земљишта под
зградом-објектом, чија је површина 0.02.13 ха и њиве 4. класе, у површини од 0.11.58 ха, укупне
површине парцеле 0.13.71 ха, без накнаде, по основу поклона, од власника, Илић (Исидор)
Милоша из Бораца.
2. Илић (Исидор) Милош из Бораца, ЈМБГ 0304983720039, преноси без накнаде у јавну
својину Општине Рача своју непокретност из става 1. овог Решења.
3. На основу овог Решења ће се закључити Уговор о поклону између Општине Рача као
поклонопримца и Илић (Исидор) Милоша из Бораца, као поклонодаваца.
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5. За потписивање Уговора из става 3. овог Решења у име општине Рача овлашћује се
Председник општине Рача, Ненад Савковић.
Образложење
Илић (Исидор) Милош из Бораца, ЈМБГ 0304983720039, писаном понудом примљеном на
писарници Општинске управе општине Рача, бр. 46-253/17-III-01 од 21.07.2017. године понудио је
да Општини Рача пренесе у јавну својину без накнаде своју парцелу 940/1, уписану у лн. бр. 112
К.О. Борци. На наведеној парцели налази се објекат-зграда основног образовања.
С обзиром на добру вољу поклонодавца да без накнаде општини Рача пренесе наведену
катастарску парцелу одлучено је као у диспозитиву овог решења.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења, може се покренути управни спор, пред Управним
судом Републике Србије, у року од 30 дана од дана уручења решења.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број:020-88/2017-I-01
Дана: 28.07.2017. године

ПРЕДСЕДНИК
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.

