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Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 26.01.2017. године, на основу чл.
8 и чл. 72-77 Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број129/2007 и 83/2014др. закон), чл. 66 и чл. 109-117 Статута општине Рача ("Службени гласник општине Рача",
број 06/08, 2/2010 и 12/2010), на предлог Општинског већа општине Рача, донела је:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
Члан 1.
Мења се члан 13. Одлуке о месним заједницама ("Службени гласник општине Рача"
број 6/2009, 12/2010, 9/2011 и 5/2013), тако да сада гласи:
"Грађани у Месној заједници одлучују:
•
путем изабраних представника у Савету месне заједнице;
•
на збору грађана;
•
референдумом;
•
грађанском иницијативом;
•
непосредно, тајним гласањем на дан спровођења избора за чланове Савета
Месне заједнице.
Облик и начин одлучивања о појединим питањима од интереса за грађане у Месној
заједници, уређује се Статутом Месне заједнице."
Члан 2.
Мења се члан 18. Одлуке о месним заједницама ("Службени гласник општине Рача"
број 6/2009, 12/2010, 9/2011 и 5/2013), тако да сада гласи:
" Савет Месне заједнице бирају грађани са пребивалиштем и бирачким правом на
територији Месне заједнице, непосредно тајним гласањем, на основу општег и једнаког
изборног права.
Избори се одржавају дана који утврђује Председник Скупштине општине Рача,
одлуком, у термину од 10,00 до 18,00 часова, односно у термину од 07,00 до 20,00 часова
уколико се истог дана одржавају председнички, парламентарни или локални избори.
Сваки грађанин са пребивалиштем и бирачким правом на подручју Месне заједнице,
који је навршио 18 година живота има право да бира и да буде биран у Савет Месне
заједнице."
Члан 3.
Мења се члан 19. Одлуке о месним заједницама ("Службени гласник општине Рача"
број 6/2009, 12/2010, 9/2011 и 5/2013), тако да сада гласи:
„Изборе за Савете Месних заједница спроводе:
1. Комисија, коју у сталном саставу чине председник и шест чланова, које именује
Скупштина општине на предлог одборничких група, сразмерно броју одборника у
Скупштини општине.
2. Бирачки одбори, које у сталном саставу чине председник и два члана, а у
проширеном саставу по један опуномоћени представник од стране најмање онолико
кандидата колико се бира у Месној заједници.
Против решења Скупштине општине Рача, о именовању председника и чланова
Комисије у сталном саставу, допуштена је жалба Управном суду у року од 24 часа, од дана
доношења решења.
Чланови органа за спровођење избора могу бити само лица која имају пребивалиште и
бирачко право на територији општине Рача.
За председника Комисије именује се лице које је дипломирани правник.

Број 3, страна 3

Службени гласник општине Рача

26.01.2017. године

Чланови органа за спровођење избора не могу бити бирани за чланове Савета.
Председник и чланови Комисије и Бирачких одбора у сталном саставу, као и чланови
административно-техничког тима које именује председник Комисије имају право на новчану
надокнаду за свој раду у висини коју одреди Општинско веће општине Рача.
Комисија:
стара се о законитости спровођења избора;
утврђује рокове за спровођење изборних радњи;
прописује обрасце потребне за спровођење изборних радњи;
одређује бирачка места на којима ће се одржати избори;
именује бирачки одбор у сталном и проширеном саставу, посебно за сваку Месну
заједницу;
6. даје упутства бирачким одборима и упутство о спровођењу избора;
7. утврђује кандидате за чланове Савета;
8. припрема и оверава гласачке листиће;
9. утврђује и објављује резултате гласања;
10. издаје уверење члану Савета да је изабран;
11. подноси извештај Скупштини општине Рача о спроведеним изборима."
1.
2.
3.
4.
5.

Члан 4.
Мења се члан 20. Одлуке о месним заједницама ("Службени гласник општине Рача"
број 6/2009, 12/2010, 9/2011 и 5/2013), тако да сада гласи:
„Право предлагања кандидата за члана Савета Месне заједнице имају грађани са
подручја изборне јединице у оквиру Месне заједнице, са пребивалиштем и бирачким правом
на том подручју.
Сваки грађанин може да подржи предлог само за једног кандидата.
Предлагање кандидата за члана Савета Месне заједнице врши се на обрасцу
прописаном од стране Комисије.
Сваког кандидата за члана Савета Месне заједнице својим потписом мора да подржи
најмање 5 (пет) бирача са подручја изборне јединице у оквиру Месне заједнице за коју се
кандидује, са пребивалиштем и бирачким правом на том подручју, а кандидата за члана
Савета Месне заједнице Рача 10 (десет) бирача.
Редослед кандидата на гласачком листићу утврђује се према времену утврђивања
кандидатуре.“
Члан 5.
Мења се члан 21. Одлуке о месним заједницама ("Службени гласник општине Рача"
број 6/2009, 12/2010, 9/2011 и 5/2013), тако да сада гласи:
„Изборни процес за одређени Савет месне заједнице ће бити поновљен уколико број
бирача који су гласали у тој месној заједници буде мањи од 5% од укупног броја бирача
уписаних у бирачки списак за предметну месну заједницу.
Изабран је онај кандидат или кандидати који су добили највећи број гласова у
изборној јединици од укупног броја бирача који су гласали.
Уколико нису попуњена места у Савету, а два или више кандидата имају највећи и
исти број гласова, избор опредељује редослед на гласачком листићу.
У случају да нема кандидата или има недовољан број кандидата који се бирају у
одређеној изборној јединици, изабран је онај кандидат или кандидати, који има или имају
највећи број гласова, узимајући у обзир кандидате из свих изборних јединица
У случају да се избори за Савет Месне заједнице не одрже из било ког разлога или ако
буду поништени, исти ће се одржати у року од 7 дана од дана када су избори требали да се
одрже, односно од дана поништења избора.“
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Члан 6.
Мења се члан 23. Одлуке о месним заједницама ("Службени гласник општине Рача"
број 6/2009, 12/2010, 9/2011 и 5/2013), тако да сада гласи:
„Конститутивну седницу Савета Месне заједнице сазива председник Савета Месне
заједнице претходног сазива, најкасније у року од 15 дана од дана утврђивања коначних
резултата избора, а ако он то не учини седницу ће сазвати најстарији новоизабрани члан
Савета који се прихвати те дужности.
Конститутивна седница се може одржати ако њој присуствује већина од укупног броја
чланова Савета Месне заједнице.
На првој седници Савета, из редова чланова Савета бирају се председник и заменик
председника Савета Месне заједнице.
Поступак избора, права и обавезе Председника и Заменика председника Савета,
прописују се Статутом Месне заједнице.“
Члан 7.
Мења се члан 26 Одлуке о месним заједницама ("Службени гласник општине Рача"
број 6/2009, 12/2010, 9/2011 и 5/2013), тако да сада гласи:
„Савет Месне заједнице се распушта Одлуком општинског већа општине Рача ако:
не донесе Статут у року утврђеном овом Одлуком;
у случају да не обавља послове и задатке утврђене Статутом Месне заједнице у
периоду дужем од три месеца или их обавља у супротности са Законом, Статутом
Месне заједнице и овом одлуком;
изгласавањем опозива, тајним гласањем, од стране Збора грађана одржаним за
подручје целе Месне заједнице;
Скупштина општине Рача не усвоји извештај о раду Месне заједнице односно ако
Савет месне заједнице не поднесе Скупштини општине Рача извештај о раду Месне
заједнице у прописаном року.“
Члан 8.
Мења се члан 27. Одлуке о месним заједницама ("Службени гласник општине Рача"
број 6/2009, 12/2010, 9/2011 и 5/2013), тако да сада гласи:
„Председник Скупштине општине ће у року од 30 дана од дана пријема одлуке
Општинског већа општине Рача о распуштању Савета Месне заједнице, донети одлуку о
расписивању избора за нови Савет Месне заједнице, који се морају спровести у року који не
може бити краћи од 30 ни дужи од 60 дана од дана расписивања избора.
До избора новог Савета Месне заједнице, текуће и неодложне послове из
надлежности Савета Месне заједнице обавља привремени Савет који чини председник и два
члана.
Председника и чланове привременог Савета именује Општинско веће општине Рача.
О донетој одлуци о расписивању избора за Савет месне заједнице из става 1. овог
члана, председник Скупштине општине ће информисати Скупштину општине на првој
наредној седници.“
Члан 9.
Мења се члан 33. Одлуке о месним заједницама ("Службени гласник општине Рача"
број 6/2009, 12/2010, 9/2011 и 5/2013), тако да сада гласи:
„Средства за рад Месне заједнице, обезбеђују се:
1)
из средстава обезбеђених у буџету Општине;
2)
из средстава која грађани обезбеђују самодоприносом;
3)
из донација;
4)
из прихода које Месна заједница оствари својом активношћу;
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5)
учествовањем на пројектима локалног, републичког или међународног
карактера.
Средства која Општина преноси Месној заједници могу се обезбедити у буџету
Општине посебно за сваку Месну заједницу, по наменама:
1)
средства за рад органа Месне заједнице за текуће трошкове;
2)
средства за обављање послова који су поверени Месној заједници;
3)
средства за суфинансирање програма самодоприноса, који је уведен за
подручје или део подручја Месне заједнице;
4)
средства
за
суфинансирање
програма
изградње
комуналне
инфраструктуре у коме грађани равноправно учествују својим средствима. Учешће
грађана утврђује се посебном Одлуком;
5) средства за финансирање комуналне и друге инфраструктуре.
Месна заједница доноси финансијски план за сваку годину, у коме се исказују
приходи и расходи Месне заједнице, најкасније до 01.09. текуће године за наредну годину, на
који сагласност даје Председник општине. Уз финансијски план Месна заједница доставља и
програм радова.“
Члан 10.
Мења се члан 34. Одлуке о месним заједницама ("Службени гласник општине Рача"
број 6/2009, 12/2010, 9/2011 и 5/2013), тако да сада гласи:
"Савет Месне заједнице усваја завршни рачун по истеку календарске године.
Финансијски план и завршни рачун су доступни грађанима Месне заједнице и
јавности.
Наредбодавац за исплату средстава Месне заједнице је Председник Савета Месне
заједнице.
Савет Месне заједнице је дужан да Скупштини општине Рача поднесе Извештај о
свом раду и коришћењу средстава најкасније до 30. априла текуће године за претходну
годину односно у другом посебном року који Захтевом одреди Скупштина општине Рача.
Савет је дужан да Извештај из става 4. овог члана пре подношења Скупштини
општине Рача представи збору грађана који на исти даје позитивно или негативно мишљење.
Мишљење збора грађана из става 5. овог члана представља саставни део извештаја о
раду и коришћењу средстава који Савет подноси Скупштини општине Рача.“
Члан 11.
Остале одредбе Одлуке о месним заједницама ("Службени гласник општине Рача"
број 6/2009, 12/2010, 9/2011 и 5/2013) остају непромењене.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Рача“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број:020-1/2017-I-01
Дана: 26.01.2017. године

Председник
Скупштине општине Рача
Душан Ђоковић, с.р.
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Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 26.01.2017. године, на основу
члана 13. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 06/08,02/10 и 12/10),
члана 27. став 10. Закона о јавној својини (Службени гласник Републике Србије број 72/11,
88/13, 105/14, 104/16 – др. закон и 108/16), члана 3. став 4. Уредбе о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник
Републике Србије“, број 24/12 и 48/2015), 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:
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ
У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ РАЧА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
Члан 1.
Овом Одлуком покреће се поступак прибављања дела кп. бр. 1507, К.О. Вишевац,
површинe 11м2, уписанe у ЛН. бр. 22, а која се налази у приватној својини Јелене (Миодрага)
Милосављевић из Крагујевца, са целином удела, у јавну својину Општине Рача, путем
непосредне погодбе.
Део катастарске парцеле која се прибавља у јавну својину настао је Актом
парцелације и препацелације бр. 353-52/2016-IV-01-2 од 23.12.2016. године, а ради припајања
катастарској парцели 3441 К.О. Вишевац, која представља некатегорисани пут.
Члан 2.
Средства за прибављање непокретности из чл. 1 ове Одлуке, биће исплаћена из буџета
Општине Рача за 2017. годину.
Члан 3.
Поступак непосредне погодбе, сагласно Закону, подзаконским актима и одлукама
Скупштине општине Рача које уређују ову област, спровешће надлежна Комисија, на основу
Понуде власника катастарске парцеле.
Члан 4.
Разлози за спровођење поступка прибављања непокретности из чл. 1 ове Одлуке у
поступку непосредне погодбе, садржани су у чињеници да предметна непокретност на
терену претставља део јавног некатегорисаног пута, који користе становници МЗ Вишевац.
Интерес је Општине Рача да се упише као носилац права јавне својине на делу напред
наведене катастарске парцеле, због добијања одговарајућих дозвола за реконструкцију
јавног некатегорисаног пута.
Члан 5.
Након спроведеног поступка непосредне погодбе Комисија доставља Скупштини
општине Рача записник са предлогом Одлуке о прибављању непокретности у јавну својину
Општине путем непосредне погодбе, која ће садржати све елементе прописане важећим
законским прописима.
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Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и објављивања у „Службеном гласнику
општине Рача“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број:020-2/2017-I-01
Дана: 26.01.2017. године

Председник
Скупштине општине Рача
Душан Ђоковић, с.р.

Скупштина општине Рача, на седници одржаној 26.01.2017. године, на основу члана 6. става
2. и члана 7. Одлуке о подизању, постављању и одржавању споменика, спомен плоча и
скулптуралних дела на територији општине Рача („Службени гласник општине Рача“, број
43/2016), на предлог Општинског већа општине Рача, донела је:
ОДЛУКУ
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПОДИЗАЊЕ СПОМЕНИКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА
Члан 1.
Образује се Комисија за подизање споменика на територији општине Рача (у даљем
тексту: Комисија) у саставу:
• Марко Милошевић из Бораца, председник Комисије;
• Јован Марковић из Раче, члан
• Драгана Антонијевић из Раче, члан
• Борко Петровић из Раче, члан
• Горан Јовановић из Раче, члан
Члан 2.
Комисија обавља следеће послове и задатке:
- разматра иницијативе за подизање споменика и постављање спомен плоча и
скулптуралних дела на територији општине Рача;
- врши избор идејног решења;
- предлаже
премештање, односно уклањање споменика, спомен плоча и
скулптуралних дела;
- доноси Пословник о свом раду;
- обавља друге задатке предвиђене Одлуком о подизању, постављању и одржавању
споменика, спомен плоча и скулптуралних дела на територији општине Рача.
Члан 3.
Комисија обавља послове и задатке у складу и на начин утврђен одредбама Одлуке о
подизању, постављању и одржавању споменика, спомен плоча и скулптуралних дела на
територији општине Рача и одредбама Пословника о свом раду.
Члан 4.
Стручно-административне послове везане за рад Комисије обављаће надлежне службе
Општинске управе општине Рача.
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Члан 5.
Висина накнаде за рад председника и чланова Комисије утвређује се према Одлуци
Скупштине општине Рача o утврђивању накнаде за рад одборника и чланова радних тела
Скупштине општине Рача и чланова Општинског већа општине Рача, а према одредбама
наведене Одлуке које се односе на накнаду за рад одборника и чланова радних тела
Скупштине општине Рача.
Члан 6.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Рача“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број:020-3/2017-I-01
Дана: 26.01.2017. године

Председник
Скупштине општине Рача
Душан Ђоковић, с.р.

Скупштина општине Рача је на седници одржаној дана 26.01.2017. године, на основу
члана 45. става 1. тачке 6. Статута општине Рача (Сл. гласник општине Рача бр. 6/08, 2/10 и
12/10) члана 27. и члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр.
72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС и
98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14), на предлог Општинског већа општине Рача, донела је:
ОДЛУКУ
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА СПЕЦИФИЧНО/ЗАШТИЋЕНО
ПОДРУЧЈЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ ДОБРА „ГРАДИШТЕ“ У ВИШЕВЦУ
Члан 1.
Доношењем ове Одлуке приступа се изради Плана детаљне регулације за
специфично/заштићено подручје природног и културног добра „Градиште“ у Вишевцу,у
даљем тексту: План детаљне регулације.
Члан 2.
Прелиминарном границом Плана детаљне регулације обухваћен је део територије
општине Рача у КО Вишевац, обухватајући кат. парцеле број 2035, 2036, 2037, 2038/1,
2038/2, 2038/3, 2039, 1981/2, 1981/3, 1982/2, 1983/2, 2071, 3469 и 3470, 2086/2, 2086/3, и део
парцела 2040/2, 2040/3, 2041/2, 2045, 2047, 2055 и 2056 у чијем је захвату археолошко
налазиште на локалитету „Градиште“, саобраћајница од државног пута I реда Б-27, поред
цркве у Вишевцу до брда „Градиште“, и прилазне саобраћајнице од Градишта према
Поповићу и Ђурђеву.
Прелиминарна граница обухвата подручје оријентационе површине око 42 ха.
Тачна граница утврдиће се Планом детаљне регулације.
Члан 3.
Плански основ за израду Плана детаљне регулације је Просторни план општине Рача
(„Сл. гласник општине Рача“, бр. 5/12).
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Члан 4.

План садржи:
• границе плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине и
зоне;
• детаљну намену земљишта;
• регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за
обележавање на геодетској подлози;
• нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
• попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте;
• коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу
инфраструктуру;
• мере заштите културно - историјских споменика и заштићених природних целина;
• локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат или расписује конкурс;
• правила уређења и правила грађења по целинама и зонама;
• друге елементе значајне за спровођење плана детаљне регулације.
Члан 5.
Основни циљ израде овог Плана детаљне регулације је утврђивање правила уређења
и грађења, односно стварање планског основа за: уређење простора и заштиту природних и
културних добараи очување архитектонских вредности, стварање услова за очување и
унапређење животне средине, стварање услова за развој туризма обезбеђењем боље
саобраћајне повезаности и инфраструктурне опремљености, утврђивање површина јавне
намене и решавање имовинских односа.
Члан 6.
Рок за израду Плана детаљне регулације је 12 месеци од дана ступања на снагу ове
Одлуке.
Члан 7.
Носилац израде Плана детаљне регулације је Општинска управа општине Рача, а
стручни послови на изради плана поверавају се привредном друштву, односно другом
правном лицу које испуњава прописане услове за израду планских докумената у складу са
Законом којим се уређују јавне набавке.
Члан 8.
Средства за израду Плана обезбеђује Општина Рача.
Члан 9.
За потребе израде Плана детаљне регулације, приступа се изради Стратешке
процене утицаја на животну средину, на основу прибављеног Мишљења надлежног органа за
заштиту животнe срединe, бр. 501-3/2017-IV-02-3 од 23.01.2017. године, сходно Закону о
стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10).
Одлука о приступању изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана
детаљне регулације за специфично/заштићено подручје природног и културног добра
„Градиште“ у Вишевцу, коју је донело Одељење за општу управу, друштвене делатности,
урбанизам, изградњу, инспекцијске и заједничке послове, Служба за урбанизам, изградњу и
инспекцијски надзор, број 350-3/2017-IV-01-2 од 24.01.2017. године, саставни је део Плана
детаљне регулације.
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Члан 10.
Пре доношења Плана детаљне регулације, план подлеже стручној контроли Комисије
за планове, пре излагања на јавни увид и пре објављивања у службеном гласнику у складу са
Законом о планирању и изградњи.
Носилац израде Плана након доношења ове Одлуке организује рани јавни увид у
складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи, који се оглашава седам дана пре
отпочињања увида, у средствима јавног информисања и у електронском облику на интернет
страници општине Рача и траје 15 дана од дана објављивања.
Након обављене стручне контроле Нацрта плана од стране Комисије за планове, у
складу са чланом 49. Закона о планирању и изградњи, План се упућује на јавни увид у
трајању од 30 дана, који се оглашава у дневним и локалним средствима јавног информисања.
Подаци о месту, начину и времену излагања нацрта Плана на јавни увид огласиће се у
дневном и локалном листу.
О излагању Плана на јавни увид стара се носилац израде.
Члан 11.
План се ради у две фазе: материјал за рани јавни увид и нацрт плана. Материјал за
јавни увид садржи елементе потребне за упознавање јавности са општим циљевима, сврхом
израде плана, могућим решењима и ефектима планирања. Нацрт плана садржи текстуални
део са правилима уређења, мерама и условима заштите и правилима грађења, графички део и
документациону основу.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Рача“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење ове одлуке је садржан у одредбама члана 46. Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“, бр. 72/09, 81/09 – испр., 64/10 – одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14), којим је
прописано да Одлуку о изради планског документа доноси орган надлежан за његово
доношење (Скупштина општине), по претходно прибављеном мишљењу Комисије за
планове.
Позитивно мишљење Комисије за планове је прибављено на седници одржаној дана
19.01.2017. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број:020-4/2017-I-01
Дана: 26.01.2017. године

Председник
Скупштине општине Рача
Душан Ђоковић, с.р.
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Република Србија
Општина Рача
Месна заједница Сипић
Број: 02/2017-07
Дана: 17.01.2017. године
Сипић
На седници Савета месне заједнице Сипић одржаној дана 16.01.2017. године, са
почетком у 1930 часова, под првом тачком дневног реда донета је:
ОДЛУКА
Да се са жиро-рачуна Месне заједнице Сипић број: 840-2218645-42 повлачи
досадашњи потпис смењеног Преседника Месне заједнице Сипић, Саше Јевтића из Сипића,
рођеног 19.03.1970. године, и депонује се потпис новог Преседника Месне заједнице Сипић
на жиро-рачун број: 840-2218645-42, Радослава Живуловића из Сипића, рођеног 14.08.1975.
године, познатог по личној карти број: 006728715 издатој од стране ПС Рача и са ЈМБГ:
1408975721410.
И да се Радослав Живуловић поставља за наредбодавца на срествима којима
располаже Месна Заједница Сипић.
Председник
Месне заједнице Сипић
Радослав Живуловић, с.р.

Скупштина општине Рача, на седници одржаној 26.01.2017. године, на основу члана
18. 22. ст. 1. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“,број 72/2011, 88/2013 и 105/2014,
104/2016- др. закон и 108/2016), члана 44. ст. 1. тач. 5. Закона о локалној самоуправи
(„Сл.гласник РС“ 129/2007 и 83/2014), чланова 5., 6. и 53. Одлуке о прибављању и
располагању стварима у јавној својини општине Рача ( „Сл. гласник општине Рача“, бр.
24/2015), на предлог Општинског већа, доноси:
РЕШЕЊЕ
Општина Рача, као носилац права јавне својине на кп. бр. 1133/1 уписаној у ЛН. бр.
946 К.О. Ђурђево са уделом 1/1 преноси на коришћење Основној школи „Карађорђе“ из
Раче објекат-зграду културе изграђену на наведеној катастарској парцели, за обављање
образовно-васпитног рада.
Општина Рача дозвољава да Основна школа „Карађорђе“ упише право коришћења на
наведеном објекту код Службе за катастар непокретности Рача.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном гласнику
оптшине Рача.
Образложење
Општини Рача, као носиоцу права јавне својине на кп. бр. 1133/1 уписаној у лн. бр.
946 К.О.Ђурђево, захтевом бр. 46-29/2017-II-01 од 26.01.2017. године се обратила Основна
школа „Карађорђе“ да јој општина пренесе право коришћења на згради културе изграђеној на
наведеној катастарској парцели. Подносилац захтева је свој захтев за преношењем права
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коришћења образложио потребом да се у наведеном објекту остварује образовно-васпитни
рад школе.
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 покенути поступак пред Управним
судом у року од 30 дана од дана доношења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број:020-5/2017-I-01
Дана: 26.01.2017. године

Председник
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.

