Рача, 22.10.2018. године – број 20

Цена 100,00 динара

САДРЖАЈ

Одлуке
Одлука о усвајању извештаја о извршењу Олдуке о буџету општине Рача у периоду јануар –
септембар 2018. године
Одлука о давању сагласности на другу измену Посебног програма коришћења субвенција из
буџета општине Рача за 2018. годину ЈКП "Рача" из Раче
Програми
Измена и допуна Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја општине Рача за 2018. годину
Закључци
Закључак о почетним ценама закупа пољопривредног земљишта у државној својини на
територији општине Рача у II кругу
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На основу члана 76. став 1. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС", број 54/09,
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-.испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/2016
и 113/2017), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на седници
одржаној дана 22.10.2018. године, донелa је:
OДЛУКУ
O УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАЧА
У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2018. ГОДИНЕ
1.
Усваја се Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Рача у периоду јануар –
септембар 2018. године.
2.
Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Рача у периоду јануар – септембар
2018. године је саставни део ове Одлуке.
3.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обљављивања у Службеном гласнику
општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-128/2018-I-01
Дана: 22.10.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

Скупштина општине Рача, на седнции одржаној дана 22.10.2018. године, на основу
члана 45. став 1. тачке 22) 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 ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА
КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2018. ГОДИНУ 30/1
ОД 06.02.2018. ГОДИНЕ, ЈКП „ РАЧА“ ИЗ РАЧЕ, БРОЈ 349 од 18.10.2018. ГОДИНЕ
1. Даје се сагласност на Другу измену посебног програма коришћења субвенција из
буџета оштине Рача за 2018. годину 30/1 од 06.02.2018. године, Јавног комуналног
предузећа „ Рача „ из Раче, број 349 од 18.10.2018. године.
2. Саставни део ове Одлуке је Друга измена посебног програма коришћења субвенција
из буџета оштине Рача за 2018. годину 30/1 од 06.02.2018. године, Јавног комуналног
предузећа „ Рача „ из Раче, број 349 од 18.10.2018. године.
3. Одлуку објавити у Службеном Гласнику општине Рача
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4. Одлука ступа на снагу даном доношења.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-129/2018-I-01
Дана: 22.10.2018. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју
(''Сл.гласник РС, бр. 10/2013, 142/14, 103/15 и 101/16), Правилника о обрасцу и садржини
Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и
обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја
(''Сл.гласник РС“, бр. 24/1, 111/15, 110/16 и 16/18), члана 8. Одлуке о оснивању буџетског
фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача (''Сл.гласник општине Рача“, бр.
22/16), и члана 45. став 1. тачке 22) Статута општине Рача ("Сл.гласник општине Рача", број
06/08, 02/10,12/10 и 13/2017), а уз сагласност Mинистарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде, број 320-00-3161/2018-09 од 10.10.2018. године, Скупштина општине Рача, на
предлог Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 22.10.2018.године,
доноси:
ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ
И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ РАЧА
ЗА 2018 ГОДИНУ
У делу I ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА,
Поднаслов: Табеларни приказ планираних мера и финасијских средстава,
Табела 3. Мере руралног развоја, брише се и нова табела гласи:
'' Табела 3. Мере руралног развоја

Редни
број

1.

Назив мере

Инвестиције у
физичку
имовину
пољопривредн
их
газдинстава
a) сектор
млеко
б) сектор месо
в) сектор:воће,
грожђе,

Максимални
Износ
Планирани
Износ
износ
подстицаја
подстицаја
подршке по
буџет за
по
кориснику
Шифра текућу годину
по
кориснику
(ако је
мере
без пренетих јединици
(%)
дефинисан)
мере
обавеза
(нпр. 30%,
(РСД)
(апсолутни
(у РСД)
50%, 80%)
износ у
РСД)

101

43.994.705,98
а) 2.500.000,00
б)5.000.000,00
в) 8.718.086,66
г)
19.930.000,00
д) 5.000.000,00

а) 100
б) 100
в) 100
г) 100
д) 100
ђ) 60-80

а)350.000,00
б) 350.000,00
в) 350.000,00
г) 600.000,00
д) 600.000,00
за шифру
инвестиције
101.5.1.
д) 400.000,00
за шифре
инвестиција

Пренете
обавезе

4.935.294,02
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поврће и
цвеће за
шифре
инвестиција
101.4.1. и
101.4.2
г) сектор:воће,
грожђе,
поврће и
цвеће за
шифре
инвестиција
101.4.19,
101.4.20.,101.4.
21., и 101.4.22,
101.4.23,
101.4.24 и
101.4.28.
д) Сектор
остали усеви
ђ) сектор:
пчеларство
УКУПНО
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ђ) 2.846.619,32

101.5.2.,101.5.3
,101.5.4,101.5.5
. и 101.5.6 и
101.5.10.
ђ) 100.000,00

43.994.705,98

4.935.294,02

Тебела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава, брише се и нова табела
гласи:
''Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских срдстава
Вредност у
Буџет
РСД
Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС за реализацију
Програма подршке за спровођење пољопривредне
46.210.705,98
политике и политике руралног развоја (без пренетих
обавеза)
Планирана средства за директна плаћања

1.916.000,00

Планирана средства за кредитну подршку

0,00

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја 43.994.705,98
Планирана средства за посебне подстицаје

300.000,00

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру
мера директних плаћањ, кредитне подршке и у оквиру
мера руралног развоја

0,00

Пренете обавезе

5.519.294,02

У делу 2.2. ВРСТА МЕРА РУРАЛНОГ РАЗВОЈА, А Подстицаји за унапређење
конкурентности, Назив Мере: Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава,
шифра мере 101, тачка 2.2.10. Интензитет помоћи, поднаслов: - Сектор-Воће, грожђе, поврће
(укључујући печурке) и цвеће, став 9,10,11 и 12 бришу се и нови ставови 9,10,11 и 12 гласе:
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''За инвестиције 101.4.19., 101.4.20., 101.4.21., 101.4.22., 101.4.23., 101.4.24., 101.4.28.,
интензитет помоћи односи се само на трошкове набавке машина, уређаја и опреме и износи
100% од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додату вредност.
Максимални износ подстицаја по кориснику јесте 600.000,00 динара.
Право на подстицаје остварује корисник ако је износ инвестиције већи од 30.000,00 динара.
(Износ појединачног рачуна већи од 30.000,00 динара без пдв-а односно ако је на рачуну збир
износа за сваки појединачни елемент предметне инвестиције већи од 30.000,00 динара без пдва).''
У делу 2.2. ВРСТА МЕРА РУРАЛНОГ РАЗВОЈА, А Подстицаји за унапређење
конкурентности, Назив Мере: Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава,
шифра мере 101, тачка 2.2.10. Интензитет помоћи, поднаслов: - Сектор-Остали усеви
(житарице, индустријско, ароматично и зачинско биље и др.), став 1,2,3 и 4 бришу се и нови
ставови 1,2,3 и 4 гласе:
''За инвестиције 101.5.1, 101.5.2, 101.5.3, 101.5.4, 101.5.5, 101.5.6 и 101.5.10., интензитет
помоћи односи се само на трошкове набавке машина, уређаја и опреме и износи 100% од
укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додату вредност.
Максимални износ подстицаја по кориснику за шифру инвестиције 101.5.1,. јесте 600.000,00
динара. а максимални износ подстицаја по кориснику за шифре инвестиција 101.5.2, 101.5.3,
101.5.4, 101.5.5, 101.5.6 и 101.5.10., јесте 400.000,00 динара.
Право на подстицаје остварује корисник ако је износ инвестиције већи од 30.000,00 динара.
(Износ појединачног рачуна већи од 30.000,00 динара без пдв-а односно ако је на рачуну збир
износа за сваки појединачни елемент предметне инвестиције већи од 30.000,00 динара без пдва).''
У осталим деловима Програм се не мења и отаје на снази. ''
Измена и допуна Програма мерa подршке за спровођење пољопривредне политике и
политике руралног развоја општине Рача за 2018.годину ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у Службеном гласнику општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-127/2018-I-01
Дана: 22.10.2018. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

Република Србија
Општинско веће РАЧА
Комисија за спровођење поступка јавног надметања за
давање у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини
Број: 320-63/2018-IV-03
Датум: 03.10.2018. године
На основу члана 64a става 22. и члана 64 став 6. Закона о пољопривредном
земљишту („Службени гласник РС“,бр.62/06,65/08-др.закон и 41/2009, 112/15 и 80/17),
Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп пољопривредног
земљишта у државној својини на територији општине РАЧА (у даљем тексту:Комисија),
утврдила је почетну цену пољопривредног земљишта у државној својини на територији
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општине РАЧА које је обухваћено Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења
пољопривредног земљишта на територији општине РАЧА за 2018. годину за давање у закуп
донела је :
ЗАКЉУЧАК
1. Одређују се почетне цене закупа пољопривредног земљишта у државној својини на
територији општине РАЧА у другом кругу за укупно 357 јавних надметања, која су
обухваћена Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији општине РАЧА за 2018. годину и планираних за давање у
закуп по класама и културама, и то:
Култура
ЊИВА
ЊИВА
ЊИВА
ЊИВА
ЊИВА
ЊИВА
ЊИВА
ВОЋЊАК
ВОЋЊАК
ВОЋЊАК
ВИНОГРАД
ВИНОГРАД
ВИНОГРАД
ЛИВАДА
ЛИВАДА
ЛИВАДА
ЛИВАДА
ПАШЊАК
ПАШЊАК
ПАШЊАК
ПАШЊАК
ПАШЊАК
ОСТАЛИ
ОБЈЕКТИПОЉОПРИВРЕД

Класа
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
4
5

Цена ЕУР
82,68
75,24
66,97
59,53
52,09
42,16
34,72
82,68
75,24
66,97
82,68
75,24
66,97
24,80
22,57
20,09
17,86
16,53
15,04
13,39
11,90
10,41
0,33

Цена РСД
9.795,57
8.914,20
7.934,26
7.052,89
6.171,51
4.995,40
4.114,02
9.795,57
8.914,20
7.934,26
9.795,57
8.914,20
7.934,26
2.938,86
2.674,45
2.380,65
2.116,24
1.958,92
1.782,65
1.586,47
1.410,19
1.233,92
39,80

2. Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државноj својини на територији општине РАЧА је на
основу табеле из тачке 1. утврдила почетне цене за свако јавно надметање које је
предмет Одлуке о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног
земљиштау државној својини на територији општине РАЧА у другом кругу,
односно за укупно 357 јавних надметања обухваћених Годишњим програмом
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине
РАЧА за 2018. годину.
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Образложење
Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп
пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине РАЧА, образована
Решењем Општинско веће број 320-18/2018-II-01 од 10.05.2018. године, имала је задатак
да утврди почетну цену за закуп за свако јавно надметање по катастарским општинама
на територији општине РАЧА, које је обухваћено Годишњим програмом заштите,
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине РАЧА за 2018.
годину. Одредбом члана 64a став 22. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да
је просечно постигнута цена на последњем одржаном јавном надметању за пољопривредно
земљиште у државној својини које је дато у закуп на територији јединице локалне
самоуправе, а ако у јединици локалне самоуправе није било јавног надметања у претходној
години, просечна постигнута цена пољопривредног земљишта у државној својини свих
граничних јединица локалне самоуправе.
При утврђивању почетних цена за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној
својини, имајући у виду наведену законску одредбу, како је Општина РАЧА имала јавно
надметање за претходну агроекономску годину, просечна постигнута цена на основу тога
износи 74,42 евра по хектару, односно 8.816,11 динара по хектару.
Одредбом члана 64.став 6. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да
почетна цена закупа земљишта у првом кругу не може бити нижа од 80% просечно
постигнуте цене закупа по хектару, односно у другом кругу не може бити нижа од 60%
просечно постигнуте цене закупа по хектару.
Комисија је у складу са наведеном законском одредбом, утврдила почетну цену у другом
кругу у износу од 80% од проcечно постигнуте цене која износи 8.816,11 динара по хектару
а која одговара квалитету њива 4. класе, на основу које су обрачунате почетне цене за све
остале културе и класе, односно за сва јавна надметања у другом кругу која су планирана
за давање у закуп Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног
земљишта на територији општине РАЧА за 2018. годину.
Почетна цена цена за пољопривредног објекта у држаној својини износи 0,42 динара
по метру кврадратном, односно 4.200,00 динара по хектару.
Имајући у виду све напред наведено, одређене су почетне цене за сва јавна надметања
као у диспозитиву овог закључка.
ПРЕДСЕДНИK КОМИСИЈЕ
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