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На основу члана 4. став 3. и члан 9. става 3. Закона о комуналним делатностима 
(„Сл.Гласник РС“ број 88/11 и 95/2018) и члана 40. став 1. тачке 19) Статута општине Рача 
(„Службени гласник општине Рача“, број 3/2019), на својој седници одржаној дана 01.11.2019. 
године, на предлог Општинског већа општине Рача , донела је: 
 
 

О Д Л У К У  
 
 

1. Oвлашћује се Председник општине Рача,  Савковић Ненад, да са привредним 
субјектом FCC Vrbak d.o.o. Лапово, у име општине Рача, закључи Анекс IV Уговора о 
сакупљању  комуналног отпада , број Уговора 352-150  од 14.07.2009. године. 

2. Текст Анекса IV Уговора, чини саставни део ове Одлуке. 
3. Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном Гласнику 

опшптине Рача. 
 
 

O б р а з л о ж е њ е 
 
 

Дана 14.07.2009. године закључила Уговор о сакупљању комуналног отпада на пет 
година  са  FCC Vrbak d.o.o. Лапово  заведен под  бројем 352-149, као и Анекс I од 17.12.2010. 
године, Анекс II од 30.01.2012. године и Анекс III од 06.10.2014. године. Продужење рока 
важења Уговора о сакупљању комуналног отпада на територији општине Рача од 2009. Године 
и Анекса III Уговора о сакупљању отпада од 2014. Године, потписивањем Анекса IV Уговора 
о сакупљању отпада у општем је  интересу становника на територији општине Рача и 
доприноси  успоствљању комуналне хигујене на територији општине Рача. Чланом 4. Став 
3.Закона о комуналним делатностима („Сл.Гласник РС“ број 88/11 и 95/2018) предвиђено је да 
Јединица локалне самоуправе уређује у складу са Законом услове обављања комуналних 
делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних 
услуга и начин вршења надзора над обављањем комуналних делатности. Чланом 9. Став 
3.истог Закона предвиђено је да се поверевање обављања комуналних делатности врши на 
основу Одлуке Скупштине јединице локалне самоуправе. Чланом 32. Став1. Тачка 6) Закона о 
локалној самоуправи(„Сл.гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др.закон, 101/2016-др.закон и 
47/2018) предвиђено је да Скупштина општине у складу са Законом доноси прописе и друге 
опште акте. Чланом 40. Став 1. Тачка 6) 19) Статута општине Рача ( „Сл.Гласник општине 
Рача“ број 3/2019) предвиђено је да Скупштина општине доноси прописе и друге опште акте, 
као и да уређује услове и начин обављања комуналних делатности. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-102/2019-I-01          ПРЕДСЕДНИК 
Датум: 01.11.2019.године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
         Душан Ђоковић, с.р. 
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ANEKS IV 
UGOVORA O SAKUPLJANJU OTPADA 
 
 
Zaključen dana        godine  između:  
 
Opština Rača koju predstavlja Predsednik 
opštine, Nenad Savković, (u daljem tekstu 
„Кlijent“) 
 
i 
 
FCC Vrbak d.o.o. Lapovo, Ul. Ratnika 
Solunskog fronta b.b. matični broj: 20338369; 
PiB 105259855 koga zastupa Bojan 
Marković,direktor i Marko Kostic, zastupnik ( 
u daljem tekstu „Operater“). 
 

 
 

1.Preambula 
 

Pošto je dana 31.01.2007. godine  zaključen 
Ugovor o poveravanju komunalnih delatnosti 
strateškom partneru na 25 godina, na osnovu 
odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača na 
tenderu održanom na osnovu javnog poziva 
od 07. septembra 2006. godine, kojim su 
regulisana prava i obaveze ugovornih strana i 
faze postupanja u toku perioda važenja.  
 
 
 
Na osnovu osnovnog Ugovora, zaključen je  
poseban, akcesoran ugovor o sakupljanju 
otpada na 5 godina, zaveden kod Klijenta pod 
brojem 352-149 od 14.07.2009. godine a kod 
Operatera pod brojem 190/09 od 16.07.2009. 
godine (u daljem tekstu: Ugovor) kao iAneks 
I zaveden kod Klijenta pod brojem 352/176 a 
kod Operatera pod brojem 377/010 od 
17.12.2010. godine,Aneks II zaveden kod 
Klijenta pod brojem 352-05 od 30.01.2012. 
godine, a kod Operatera pod brojem 041/012 
od 31.01.2012. godine (u daljem tekstu: Aneks 
II )i 
Aneks III zaveden kod Klijenta pod brojem 
352-75 od 06.10.2014. godine, a kod 
Operatera pod brojem 2318/014 od 
21.10.2014. godine (u daljem tekstu: Aneks 
III). 
 

AMENDMENT IV 
OF WASTE COLLECTION AGREEMENT  
 
 
Concluded on             . Between: 
 
Municipality of Racarepresented by the Mayor 
of the Municipality of NenadSavkovic, 
(hereinafter referred to as the “Client”) 
 
and  
 
FCCVrbakLtd.Lapovo, Ratnika Solunskog 
fronta bb,Registration Number:20338369; 
TID105259855represented byBojanMarkovic, 
directorandMarko Kostic, 
representative(hereinafter referred to as 
“Operator”). 

 
 

1.Preambula 
 

Since the day January,31st,2007 was signed 
Agreement on Entrusting of Communal 
Activities to a Strategic Partner for a period of 25 
years,based on the decisionon selection ofthe 
best bidderin the tenderheldon thebasis of a 
publiccallfromSeptember,7th,2006, 
whichregulates the rightsandobligations of the 
Partiesand stagesof treatmentduring the periodof 
validity. 
 
In accordance on the basic Agreement, special, 
accessory Agreement were concluded  for waste 
collection in five years, filed by the Client  under 
No. 352-149 dated on July14th, 2009, and by the 
Operator under the number 190/09 dated on 
July16th,2009. (hereinafter: Agreement) and 
Amendment I filed by the Client under the 
number 352/176 dated on December 17th, 2010 
and by the Operator under the number 377/010 
dated on December, 17th 2010. (hereinafter: 
Amendment I), Amendment II filed by the Client 
under the number 352-05 dated on January 30th, 
2012 and by the Operator under the number 
041/012 dated on January, 31th 2012. 
(hereinafter: Amendment II) and 
Amendment III filed by the Client under the 
number 352-75 dated on Octobar6th, 2014 and 
by the Operator under the number 
2318/014dated on Octobar, 21th 2014. 
(hereinafter: Amendment III). 



Број 28, страна 4 Службени гласник општине Рача 01.11.2019. године 

U skladu sa Odlukom broj 020-59/2009-1 od 
01.12.2009. godine o sakupljanju i odlaganju 
otpada  Skupštine opštine Rača pristupa se 
izradi Aneksa IV. 

 
 

Član 1. 
 
Predmet AnexaIV: 
 
- produženje roka važenja Ugovora od 
16.07.2009. godine o sakupljanju 
komunalnog otpada na teritoriji opštine Rača 
i Anexa III Ugovora o sakupljanju otpada od 
06.10.2014. godine. 
 
 

Član 2. 
 
Rok važenja 

 
Aneksom IV u skladu sa članom 7. tačka 7.1. 
Ugovora,produžava se  rok važnostiUgovorao 
sakupljanju otpada na teritoriji opštine Rača.   
Ugovor je zaključen 16.07.2009. godine na 
period od 5 godina i  ističe 16.07.2014. 
godine. Prema navedenom,Anexom III 
produžena je važnost Ugovorana period od 5 
godina,do 16.07.2019. godine. 
U skladu sa gore navedenim Anexom IV 
produžava se rok važnosti Ugovora na period 
od 1 godine, do 16.07.2020. godine. 
 

Član 3. 
 
Završne odredbe 

 
Sve odredbe Ugovora o sakupljanju 
komunalnog otpada od 16.07.2009. godine   i 
Aneksa I od 17.12.2010. godine, Aneksa II od 
31.01.2012. godine i Anexa III od 06.10.2014. 
godine, koje nisu u suprotnosti sa odredbama 
Aneksa IV, ostaju i dalje na pravnoj snazi.  
 
 
Ovaj Aneks je sačinjen na srpskom i 
engleskom jeziku, u slučaju neslaganja, 
verzija na srpskom jeziku će biti 
preovladavajuća. 

 
Član 4. 

 

 
In accordance with the Decision number 020-
59/2009-1 of December,1st, 2009,of the 
Assembly of Municipality Rača about the 
collection and disposal of waste, access to 
development of AmendmentIV. 

 
Article 1. 

 
Subjectof AmendmentIV:  

 
the extension of a contract of July,16th,2009, 
municipal waste collection in the Municipality 
Rača and Amendment III of the Waste 
Collection Agreement dated 06.10.2014. years. 
 
 

 
Article  2. 

 
Validity period 
 
Amendment III in accordance with Article 7, 
item 7.1.waste collection Agreement for 
Municipality of Rača. 
The Agreement is concluded on July 16th 2009 
for a period of five years and expires on July 16th 
2014. According to the above, the Amendment 
III wiil be extended to the period of the future 5 
years, until July, 16th 2019. 
 
In accordance with the above Amendment IV, 
the validity of the Contract is extended for a 
period of 1 year, until July, 16th2020.  
 
Article 3. 
 
Final regulations 
 
All the provisions ofthe waste collection 
Agreementfrom July,16th,2009and the 
Amendment from Decenmber 17th 2010, 
Amendment II from  January 31 th, 2012. and 
Amendment III from  Octobar 6 th 2014,whichare 
not inconsistent withthe provisions of 
Amendment IV, shall remainin force. 

 
 

This Amendment is made in Serbian and 
English language. In case of discrepancy 
Serbian language shall prevail. 
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Ovaj ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna 
primerka, od kojih svaka ugovorna strana 
zadržava po 2 (dva). 
 
 
 
U Rači dana. 
 
Opština Rača, Klijent 
 
 
 
 
_______________________ 
Nenad Savković, Predsednik opštine Rača 
 
 
Operator 
 
FCC Vrbak d.o.o. Lapovo 
 
________________________  
Bojan Markovic, direktor 
 
 
___________________________  
Marko Kostić, zastupnik 
 

 
Article 4. 

 
Amendment IV  is madein four (4) identical 
copies,each Partyreserves2 (two) 
 
 
 
 
Rača. 
 
Municipality Rača, Client 
 
 
 
 
____________________________ 
NenadSavkovic, President of Municipality of  
Raca 
 
Operator  
 
FCCVrbak Ltd  Lapovo 
 
________________________  
Bojan Markovic, director 
 
 
___________________________  
Marko Kostic, representative 
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На основу члана 94. Закона о превозу путника у друмском саобраћају (''Службени 
гласник РС'', бр. 68/2015,41/2018,44/2018 др. Закон,83/2018 и 31/2019), члана 4. става 1. и 
става 2. Закона о прекршајима (''Службени гласник РС'', бр. 65/13,13/2016 и 98/2016 одлука 
УС), члана 40. тачке 27) Статута општине Рача (''Службени гласник општине Рача'', број 
3/2019), на седници одржаној дана 01.11.2019. године, на предлог Општинског већа 
општине Рача, донела: 
                                                                  

ОДЛУКУ О ТАКСИ ПРЕВОЗУ 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком уређују се посебни услови које треба да испуни превозник, 

карактеристике и обележја такси возила и начин обављања такси превоза путника на 
територији и са територије oпштине Рача  
 

Члан 2. 
Такси превоз je ванлинијски превоз путника који се обавља путничким возилом  у 

складу са Законом о превозу  путника у друмском саобраћају (у даљем тексту: Закон) и овом 
одлуком. 
 

Члан 3. 
Општинско  веће општине  Рача, у складу са Законом и саобраћајно-техничким 

условима доноси програм којим се дефинише организовање такси превоза у оквиру којег 
се одређује и оптималан број такси возила, на предлог општинске управе Раче 

Саобраћајно технички услови из става 1. овог члана дефинишу се за петогодишњи 
плански период, на  основу  карактеристика  превозних  захтева  –  вожњи  и  стања  техничког  
регулисања  саобраћаја  на територији општине Рача. 
 

Члан 4. 
Поједини појмови, у смислу ове одлуке, имају следеће значење: 

1. Такси превозник јесте предузетник или правно лице (привредно друштво и друго 
правно лице) које 

обавља делатност такси превоза у складу са Законом и 
овом одлуком; 
2. Такси возач  је физичко лице које управља такси возилом и обавља  такси превоз као 
предузетник или запослени код правног лица и које испуњава услове прописане Законом и 
овом одлуком; 

3. Такси  возило  је  путничко  возило  намењено  за  обављање  такси  превоза  који  
испуњава  услове одређене Законом и овом одлуком; 
4. Одобрење за обављање такси превоза је решење којим се одобрава обављање такси 

превоза које 
издаје општинска управа , у складу са Законом и овом одлуком. 
5. Такси дозвола возача (легитимација) је идентификациона исправа коју издаје 

Општинска управа , коју такси возач носи са собом приликом обављања делатности и коју 
је дужан  да покаже на захтев овлашћеног лица и која садржи податке прописане Законом; 

6. Такси дозвола возила је исправа коју издаје Општинска управа,за свако такси возило које 
испуњава услове за обављање такси превоза у складу са Законом и овом одлуком. 
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ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА 
 

Члан 5. 
Такси превоз обавља се на основу одобрења за обављање такси превоза. 

           Одобрење за обављање такси превоза Општинска управа издаје  правном лицу и 
предузетнику  чија је претежна делатност такси превоз  и који су за обављање те делатности 
регистровани у Регистру привредних субјеката, у складу са Законом којим се уређује 
регистрација привредних субјеката. 
 

Члан 6. 
Такси превозник може да почне са радом, односно да обавља такси превоз, када 

поред Законом утврђених услова, испуни и посебне услове утврђене овом одлуком. 
 

Предузетник –физичко лице 
 

Члан 7. 
Предузетник-физичко лице може да обавља такси превоз уколико испуњава и 

следеће посебне услове: 
1. да поседује возачку дозволу "Б" категорије;  
2. да има звање возача моторног возила или звање техничара друмског саобраћаја или 
звање возача специјалисте петог степена стручне спреме; 
3. да има радно искуство на пословима возача моторног возила од најмање пет година; 
4. да је власник или корисник најмање једног возила по основу уговора о лизингу, које 
испуњава услове утврђене Законом и овом одлуком; 
5. да није правоснажно осуђиван на казну затвора дужу од две године за  кривично дело 

против живота и тела, против полне слободе, против безбедности јавног саобраћаја и 
јавног реда и мира; 

6. да му правоснажном судском одлуком није забрањено обављање такси превоза, 
односно да му правоснажном пресудом о прекршају није изречена заштитна мера забране 
обављања такси превоза, док трају правне последице осуде, односно мере, што се доказује 
уверењем које није старије од шест месеци; 
7. да му није изречена мера забране управљања моторним возилом '' Б '' категорије, што 
се доказује уверењем које није старије од шест месеци; 
8. да поседује лекарско уверење о способности возача за управљање возилом којим се 
обавља такси превоз, (за професионалне возаче, које није старије од три године); 

 
Правно лице 

 
Члан 8. 

Правно лице за обављање такси превоза мора да испуни следеће услове: 
1. да је регистровано за обављање такси превоза као претежне делатности у складу са 
Законом и овом одлуком; 
2. да има седиште на територији општине Рача; 
3. да је власник најмање једног регистрованог путничког возила, односно корисник такси 
возила по основу уговора о лизингу; 
4. да  му  правоснажном  судском  одлуком  није  забрањено  обављање  такси  превоза,  
односно  да  му правоснажном пресудом о прекршају није изречена заштитна мера забране 
обављања такси превоза, док трају правне последице осуде, односно мере, што се доказује 
уверењем које није старије од шест месеци. 
5. да има уговор о раду са запосленим такси возачем; 
6. да има пријаву на обавезно социјално осигурање (образац М) за запосленог такси возача. 
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Такси возач 
 

Члан 9. 
Такси возач је физичко лице које   обавља такси превоз као предузетник или као   

запослени код правног лица, у складу са Законом и овом одлуком. 
Такси  возач,  запослен  код  правног  лица,  мора  да  испуњава  посебне  услове  

прописане  овом одлуком који се односе на физичко лице - предузетника, осим услова из 
члана 7.тачка 4. ове одлуке. 
 

Такси возило 
 

Члан 10. 
Путничко возило за обављање такси превоза, поред општих услова прописаних 

Законом, мора да испуњава и следеће посебне услове: 
- да је фабрички произведено и има највише пет седишта, рачунајући и седиште возача и 
најмање четворо врата; 
- да има уграђен таксиметар који је исправан, пломбиран и баждарен у складу са важећим 

Ценовником, да је постављен тако да износ на таксиметру буде видљив путнику; 
- да има потврду о баждарењу таксиметра издату од овлашћеног сервисера; 
- да има блок рачун у коме је сваки лист оверен печатом, који је дужан да изда на захтев 

путника; 
-да има регистарску ознаку која се издаје на територији општине Рача, која садржи латинична 
слова "ТX" на задње две позиције; 
- да има светлећу кровну ознаку "ТАXI", која је са обе стране истог изгледа, опремљена 

уређајем са осветљењем и садржи податке у складу са овом  одлуком; 
- да је уредно, чисто  и без оштећења; 
- да има исправну инсталацију за вентилацију и грејање; 
- да има оверен важећи Ценовник, постављен тако да његов садржај буде видљив путницима,  
као и да на задњим бочним стаклима има истакнуте цене такси превоза у складу са важећим 
Ценовником; 
- да поседује исправан противпожарни апарат; 
- да има истакнут знак забране пушења и да поседује полису осигурања путника од последица 

несрећног случаја у јавном превозу. 
Возила која се први пут региструју у Републици Србији за обављање такси превоза након  
1.03.2013. год. Морају да задовоље услове у погледу границе издувне мисије прописане 
најмање нормом „Еуро 3“ 

О испуњености услова из става 1. овог члана, Општинска  управа врши преглед возила, 
сачињава записник о извршеном прегледу возила,на основу кога издаје такси дозволу возила. 

Изглед, величину, облик кровне и других ознака на возилу, као и боју возила  
прописаће општинско веће посебним актом на предлог општинска  управе. 

 
Одобрење за обављање такси превоза 

 
Члан 11. 

Захтев  за  издавање  одобрења  за  обављање  такси  превоза,  правно  и  физичко  лице  
подносе Општинској управи. 

Уз захтев из става 1. овог члана подносилац захтев прилаже следећа документа: 
-фотокопија возачке дозволе, 
-фотокопија личне карте, 
-лекарско уверење за професионалне возаче, 
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-уверење да  није правоснажно осуђиван на казну затвора дужу од две године за  кривично 
дело против живота и тела, против полне слободе, против безбедности јавног саобраћаја и 
јавног реда и мира; 
-уверење да му правоснажном судском одлуком није забрањено обављање такси превоза, 
односно да му правоснажном пресудом о прекршају није изречена заштитна мера забране 
обављања такси превоза, док трају правне последице осуде, односно мере, које није старије 
од шест месеци; 
-уверење да му није изречена мера забране управљања моторним возилом '' Б '' категорије, 
које није старије од шест месеци; 
 
Захтев из става 1. овог члана, за физичко лице запослено у правном лицу подноси послодавац. 
 Општинска управа издаје Решење којим се одобрава обављање такси превоза, уколико су 
испуњени услови прописани Законом и посебни услови из члана 3 и чланова од 7. до 10. ове 
одлуке. 
 

III ТАКСИ ИСПРАВЕ 
 

Члан 12. 
Општинска управа, на основу Решења регистра привредних субјеката о упису правног 

лица или предузетника за обављање делатности такси превоза, као претежне делатности и 
одобрења из члана 11. став 4. ове одлуке, издаје такси исправе о којима води посебан регистар. 
Такси исправе су: такси дозвола возача (легитимација) и такси дозвола возила. 

Набавку образаца такси исправа врши Општинска управа. 
 

Такси дозвола возача (легитимација) 
 

Члан 13. 
Такси дозвола возача (легитимација) је идентификациона исправа коју такси возач 

носи са собом приликом обављања делатности и коју је дужан да покаже на захтев 
овлашћеног лица 

Такси дозвола возача садржи: пословно име правног лица или предузетника (подаци о 
превознику), име и презиме такси возача, статус такси возача (предузетник или запослени), 
јединствени матични број 
грађана-такси возача (ЈМБГ), адресу и фотографију, редни број регистра, датум издавања, 
заштитни број обрасца, печат и потпис лица овлашћеног за издавање и друге податке 
одређене прописима који се односе на ову област. 
 

Члан 14. 
Подносилац захтева за издавање такси дозволе возача дужан је да уз захтев приложи 

следећу документацију: 
- Фотокопију возачке дозволе; 
- Фотокопију личне карте; 
- Фотокопију уговора о раду за такси возача ; 
- пријаву на обавезно социјално осигурање ( образац М); 
- Решење о регистрацији или извод из АПР (предузетник); 
- Одобрење за обављање такси превоза; 
- две фотографије формата 25 мм x 35 мм. 

 
Члан 15. 

Такси возачу, који испуњава услове прописане Законом и овом одлуком, општинска 
управа издаје решење и такси дозволу возача (легитимацију). 
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Такси дозвола возача  се издаје на одређено време, до истека уговора о раду, промене 
превозника, а најдуже три године од дана издавања. 

Такси дозвола возача није преносива и може је користити само такси возач коме је 
издата. 

Такси возач не може обављати такси превоз ако је истекла важност такси дозволе 
возача до продужења важења исте. 
 

Такси дозвола возила 
 

Члан 16. 
Превознику који испуњава услове прописане Законом и посебне услове из члана 10. 

ове одлуке (за возило), Општинска управа издаје решење и такси дозволу возила. 
Такси дозвола возила издаје се на период од три године, није преносива и може је 

користити превозник коме је издата. 
Такси дозвола возила садржи: податке о превознику (назив превозника, седиште и 

адреса превозника), податке о возилу (регистарска ознака, марка, тип, модел, број шасије), 
редни број регистра, датум издавања, заштитни број обрасца, печат и потпис лица 
овлашћеног за издавање и друге податке одређене прописима који регулишу ову област. 
 

Члан 17. 
Подносилац захтева за издавање такси дозволе возила дужан је да уз писани 

захтев приложи следећу документацију: 
- Фотокопију Решења о регистрацији или извод из АПР; 
- Фотокопију саобраћајне дозволе или потврду о регистрацији возила, као доказ о 
власништву или лизингу возила; 
- Записник о извршеном прегледу возила, у складу са чланом 10. који сачињава службено 
лице Општинске управе; 
- Доказ о извршеној уплати локалне комуналне таксе; 
- Фотокопију потврде о баждарењу таксиметра издату од овлашћеног сервисера; 
- Ценовник услуге такси превоза који ће примењивати након издавања такси дозволе. 

 
Члан 18. 

Такси превозник може поднети Општинској управи захтев за продужење такси 
дозволе возила најкасније пре истека њеног важења. 

У супротном брише се из регистра општинске управе 
Такси превозник не може обављати  такси превоз возилом за које је истекла важност 
такси дозволе возила до продужења важења исте. 

Захтев за продужење такси дозволе возила мора садржати документацију прописану 
чланом 17. ове одлуке. 
 

Члан 19. 
У случају промене података на основу којих је издата такси дозвола возача, такси 

превозник је дужан да у року од 8 дана од дана промене података обавести Општинску 
управу  

Општинска управа из става 1. овога члана извршиће промену података, уносом 
исправке података или издавањем нове такси дозволе возача с роком важења који је био 
утврђен пре промене података. 
 

Члан 20. 
Такси превозник је дужан да у случају привременог или трајног престанка обављања 

делатности такси превоза писаним путем обавести Општинску управу  у року од 8 дана 
од дана подношења захтева АПР-у и Општинској управи врати такси исправе . 
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У случају престанка обављања делатности из става 1. овог члана, такси превозник 
не може да обавља такси превоз. 
 

IV НАЧИН ОБАВЉАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА 
 

Члан 21. 
Такси превоз обавља се у времену од 00:00 до 24:00 сата. 

Такси возач може примати кориснике превоза на такси стајалишту, на улици или на 
месту које је позивом  радио  везом  или  неком  другом  телекомуникационом  везом  одредио  
корисник  превоза,  под условом да је заустављање или паркирање такси возила дозвољено 
прописима. 

На такси стајалишту услугу превоза пружа такси возач кога одабере корисник превоза. 
 

Члан 22. 
У току обављања такси превоза на  крову такси возила мора бити истакнута  ознака 

која на предњој и задњој страни садржи назив: "ТАXI". 
Кровна ознака мора бити осветљена увек када је возило слободно. 

Уколико се такси возило користи за сопствене потребе, такси возач је дужан да кровну 
ознаку прекрије на одговарајући начин или је привремено скине. 
 

Члан 23. 
Такси возач је дужан да на почетку вожње укључи таксиметар. 

Такси возач укључује таксиметар на такси стајалишту уласком корисника превоза у 
возило, а ако је превоз уговорен позивом радио везом или неком другом 
телекомуникационом везом, таксиметар се укључује након уласка корисника превоза у 
возило, на месту које је корисник превоза одредио. 
 

Члан 24. 
Такси возач је дужан да превоз обави најкраћим путем или путем који му одреди 

корисник превоза, ако је то дозвољено саобраћајним прописима. 
Такси возач је дужан да превоз обави без обзира на дужину вожње. 

О пријему других путника у току такси превоза до места опредељења одлучује 
корисник превоза који је започео коришћење такси превоза уз сагласност такси возача. 

Кад се одједном превози више корисника превоза, услуга се наплаћује само једанпут. 
Кад један од корисника превоза напусти возило и плати превоз, наставак вожње сматра 

се новом вожњом и таксиметар се поново укључује. 
 

Члан 25. 
Такси возач је дужан да наручени превоз заврши доласком на одредиште које одређује 

корисник превоза и изда рачун за обављени превоз у складу са Законом. 
Такси возач, који због квара на возилу или другог оправданог разлога не може да заврши 

превоз на начин из става 1. овог члана, дужан је да кориснику превоза обезбеди други такси 
превоз. 
 

Члан 26. 
За време обављања такси превоза у такси возилу, на видном месту за корисника 

превоза,  мора да се налази: 
-оверен таксиметар, 
-оверен ценовник, 
- важећа такси дозвола возача . 

У такси возилу којим се обавља такси превоз, поред  ствари из става 1. овог члана, 
мора да се налази: 
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-одобрење за обављање такси превоза, 
- важећа такси дозвола возила, 

-потврда о баждареном таксиметру, 
-решење о регистрацији из АПР-а, 
-уговор о раду, 
-пријава на обавезно социјално осигурање (образац М). 

За време обављања такси превоза возило мора да испуњава услове из члана 10. ове 
одлуке. 

На возилу, осим ознака прописаних овом одлуком, могу се постављати друге ознаке 
или рекламе,у складу са овом одлуком и прописима који регулишу ову област. 
 

Члан 28. 
За време обављања такси превоза такси возач мора бити уредно одевен, да се према 

корисницима превоза односи са пажњом и не сме пушити у такси возилу за време вожње. 
Такси возачу није допуштено да обавља такси превоз под утицајем алкохола, дроге 

или других опојних средстава. 
 

Члан 29. 
Такси возач је дужан да уз корисника превоза прими и његов пртљаг. 

У делу такси возила намењеном за превоз путника не могу се смештати ствари 
које нису ручни пртљаг корисника превоза. 

Такси возач може да уз корисника превоза прими и његове кућне љубимце (мале 
псе, мачке и питоме мале животиње). 
 

Члан 30. 
Такси возач не сме да превози децу млађу од шест година без пратње одрасле особе. 

Такси возач је дужан при превозу деце да поштује одредбе прописа о безбедности 
саобраћаја којима се регулише превоз деце у моторном возилу. 

 
Члан 31. 

Такси возач може да одбије превоз: 
- ако је лице под утицајем алкохола, дроге или других опојних средстава; 
- ако постоји оправдана опасност да би корисник превоза могао да угрози његову сигурност; 
- ако постоје други оправдани разлози. 

 
Члан 32. 

Након завршетка вожње такси возач је дужан да прегледа такси возило, а нађене ствари 
пријави полицији. 
 

Члан 33. 
Такси превозник не може било којом својом радњом која се односи на давање 

на коришћење кровне ознаке "ТАXI", на давање докумената са својим пословним именом, 
давање одобрења за обављање делатности, давање такси возила и друго, да омогући другим 
правним или физичким лицима која не испуњавају услове прописане Законом и овом одлуком 
да обављају такси превоз. 

Такси превоз, под условима из става 1. овог члана, може се обављати на територији 
Општине , за коју превозник има важеће одобрење Општинске управе 

Изузетно, превозник може обавити превоз преко или на територији Општине  од 
кога нема издато важеће одобрење за обављање такси превоза, ако је превоз започео на 
територији друге јединице локалне самоуправе, од које превозник има издато важеће 
одобрење за обављање такси превоза. 
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Превозник који обави превоз у смислу става 3. овог члана, обавезан је да одмах по 
обављеном такси превозу уклони кровну ознаку и не може да пружа услуге такси превоза на 
територији Општине Рача. 

Правно или физичко лице које не испуњава услове прописане Законом и овом 
одлуком за обављање такси превоза не може користити такси ознаке и такси исправе и друга 
обележја која упућују на обављање такси превоза. 

Путничким возилом којим се обавља такси превоз забрањено је обављање линијског 
превоза. 
 

Члан 35. 
Забрањено је заустављање и паркирање такси возила уколико се на тај начин омета  

коришћење површина јавне намене. 
 

V ТАКСИ СТАЈАЛИШТЕ 
 

Члан 36. 
Такси стајалиште је место на јавној саобраћајној или другој посебно уређеној 

површини које је одређено и уређено за пристајање такси возила, чекање и пријем путника 
и које је обележено саобраћајном сигнализацијом сходно прописима којима се уређује 
безбедност саобраћаја на јавним путевима. 

Локације такси стајалишта на територији општине Рача су: 
 -Улица Карађорђева-испред хотела „Шумадија“ 
- Улица Хајдук Вељкова- лева страна гледано према аутобуској станици, 
За  коришћење  такси  стајалишта  такси  превозник  плаћа  локалну  комуналну  таксу  

на основу Одлуке о локалним комуналним таксама општине Рача. 
 

Члан 37. 
Такси стајалишта се обележавају хоризонталном и вертикалном саобраћајном 

сигнализацијом. 
Хоризонталном сигнализацијом жуте боје обележава се простор за стајање такси 

возила, у оквиру такси стајалишта и уписује се натпис " ТАXI". 
На почетку такси стајалишта поставља се вертикални саобраћајни знак за означавање 

такси стајалишта. 
 

Члан 38. 
На такси стајалишту могу стати само такси возила у складу са одредбама ове одлукe. 

Такси возила стају на такси стајалишту, према редоследу доласка, само у оквиру 
обележених места и на начин како је дефинисано хоризонталном и вертикалном саобраћајном 
сигнализацијом. 

За време стајања такси возила на такси стајалишту такси возач је дужан да остане 
поред возила или у возилу. 

Такси превозник не може користити аутобуска стајалишта.  
 

VI  ЦЕНА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА 
 

Члан 39. 
Цена за обављање такси превоза утврђује се у оквиру такси тарифе. Такси тарифа је 

скуп јединичних цена за: 
- старт; 
- пређени километар; 
- време чекања; 

-долазак на адресу по позиву и превоз пртљага по комаду; 
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Такси  тарифа из става 2. овог члана примењује се у зависности од доба дана или 
ноћи, од дана у недељи (радни дан, недеља или државни празник) и др. 

Висину јединичних цена из става 2. овог члана утврђује Општинско веће посебном 
Одлуком на предлог општинске  управе. 
 

Члан 40 
 Превозник је дужан да донесе ценовник, у складу са ценом из члана 39. ове одлуке, 
који оверава Општинска управа. 

Таксиметар мора бити подешен у складу са ценовником из става 1. овог члана. 
Такси возач је дужан да наплати услугу превоза  у износу који покаже таксиметар и 

за обављени превоз изда рачун кориснику превоза. 
Рачун из става 3. овог члана  садржи: датум, релацију или километражу, цену 

превоза, потпис и печат превозника. 
 

VII НАДЗОР 
 

Члан 41. 
Инспекцијски надзор над применом ове одлуке врши надлежна инспекција Општинске 

управе преко саобраћајног инспектора. 
 

Члан 42. 
Прекршајни налог саобраћајни инспектор, издаје у писаној форми у складу са Законом 

којим је прописана садржина прекршајног налога. 
Прекршајни налог се састоји од оригинала и две копије. Оригинал се уручује лицу 

против кога се издаје  прекршајни  налог,  а  копије  задржава  надлежна   инспекција 
Општинске управe. 

Прекршајни налог се уручује присутном лицу за кога се сматра да је учинило 
прекршај у моменту откривања прекршаја. 

Лице против кога је издат прекршајни налог својим потписом на одговарајућем 
месту у налогу потврђује његов пријем. 
 

Члан 43. 
Ако је лице за кога се сматра да је учинило прекршај одсутно и када околности 

откривања или природа прекршаја то захтевају, достављање прекршајног налога ће се 
извршити путем поште или доставне службе, у складу са одредбама Закона о прекршајима. 

Ако присутно лице против кога се издаје прекршајни налог одбије да прими 
налог, саобраћајни инспектор, ће га упозорити на последице одбијања пријема, унети у 
прекршајни налог забелешку о одбијању пријема, дан и час када је пријем одбијен чиме 
се сматра да је прекршајни налог уручен. 

Лице против кога је издат прекршајни налог прихвата одговорност за прекршај 
плаћањем половине изречене казне у року од осам дана од дана пријема прекршајног налога, 
чиме се ослобађа плаћања друге 
половине изречене казне. 

Ако лице против кога је издат прекршајни налог у року од осам дана од дана пријема 
прекршајног налога не плати изречену казну или не   поднесе захтев за судско одлучивање 
о издатом прекршајном налогу, сматраће се да је прихватило одговорност пропуштањем, а 
прекршајни налог ће постати коначан и извршан. 

Прекршајни налог са констатацијом коначности и забелешком да новчана казна није 
плаћена, саобраћајни  инспектор,  доставља  надлежном  прекршајном  суду  ради спровођења 
извршења у складу са Законом. 
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Лице против кога је издат прекршајни налог може прихватити одговорност за 
прекршај и након истека рока од осам дана од пријема прекршајног налога ако пре поступка 
извршења добровољно плати целокупан износ изречене новчане казне. 
 

Члан 44. 
Превозник и такси возач су дужни да саобраћајном инспектору омогуће неометано 

вршење послова, ставе на увид сва потребна документа, да у року који инспектор одреди 
доставе потребну документацију  и поступе по налогу инспектора. 
 

Члан 45. 
Саобраћајни инспектор у вршењу инспекцијског надзора дужан је да контролише: 

- да ли се у такси возилу налазе све исправе у складу са одредбама ове Одлуке; 
- да ли су такси исправе важеће; 
- да ли такси возило испуњава услове из члана 10. ове Одлуке; 
- начин обављања такси превоза; 
- усаглашеност ценовника са таксиметром и исправом о баждарењу таксиметра, 
- уговор о раду такси возача и пријаву на обавезно социјално осигурање. 

Саобраћајни инспектор у вршењу инспекцијског надзора над одредбама ове одлуке, 
има овлашћењe републичког инспектора за друмски саобраћај, а нарочито да: 
-поднесе пријаву за покретање  прекршајног поступка, 
- изда прекршајни налог за прекршаје за које су овом Одлуком прописане новчане казне у 

фиксном износу, 
- зауставља  путничка  возила  којима  се  обавља  такси  превоз  истицањем  саобраћајног  
знака  ''СТОП ИНСПЕКЦИЈА'', 
- врши и друге послове у складу са овлашћењима из  Закона о превозу путника у друмском 
саобраћају и овом Одлуком. 

 
VIIl КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 46. 

Новчаном казном у износу од 50.000 до 1.000.000 динара казниће се правно лице, 
новчаном казном у износу у износу од 5.000 до 75.000 динара одговорно лице у правном 
лицу и новчаном казном у износу од 10.000 до 250.000 динара предузетник за следеће 
прекршаје: 
1. ако поступи супротно одредбама члана 18. став  2. ове одлуке; 
2. ако не поступи у складу са чланом 19. став 1. ове одлуке; 
3. ако не поступи у складу са чланом 20. ове одлуке; 
4. ако поступи супротно одредбама члана 25. ове одлуке; 
5. ако  поступи супротно одредбама члана  27. став 1. ове одлуке; 
6. ако поступи супротно одредбама члана 33. ове одлуке; 
7. ако поступи супротно одредбама члана 40. став 1. и 2. ове одлуке; 
8. ако  поступи супротно одредбама члана 44. ове одлуке; 

 
Члан 47. 

Новчаном казном у износу од 5.000 динара до 75.000 динара казниће се ауто-такси возач 
за следеће прекршаје: 
1. ако поступи супротно одредбама члана  18. став 2. ове одлуке; 
2. ако поступи супротно одредбама члана 22. став 3. ове одлуке; 
3. ако не поступи у складу са одредбама члана 23.  ове одлуке; 
4. ако не поступи у складу са одредбама члана 24.став 1,2,4 и 5. ове одлуке; 
5. ако поступи супротно одредбама члана 25. ове одлуке; 
7. ако не поступи у складу са одредбама члана 26. став 1. и 2. алинеје 1.- 4. ове одлуке; 
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8. ако  поступи супротно одредбама члана  27. став 1. ове одлуке; 
9. ако поступи супротно одредбама члана   29. став 1. и 2. ове одлуке; 
10. ако поступи супротно одредбама члана   30. ове одлуке; 
11. ако поступи супротно одредбама члана   32. ове одлуке; 
12. ако поступи супротно одредбама члана   40. став 3. ове одлуке; 
13. ако  поступи супротно одредбама члана 44. ове одлуке; 

 
Члан 48. 

Новчаном казном у фиксном  износу од 20.000 динара, за коју се издаје прекршајни 
налог, казниће се ауто-такси возач за следеће прекршаје: 
1. ако поступи супротно одредбама члана   21. став 2. ове одлуке; 
2. ако поступи супротно одредбама члана 22.став 1. и 2.   ове одлуке; 
3. ако поступи супротно одредбама члана 28. ове одлуке; 
4. ако поступи супротно одредбама члана 35. ове одлуке; 
5. ако поступи супротно одредбама члана 38. ове одлуке; 
6. ако  поступи супротно одредбама члана  44.  ове одлуке. 

 
Члан 49. 

Новчаном казном у износу од 50.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај 
правно лице ако за обављање такси превоза ангажује физичко лице супротно одредбама члана  
9. ове одлуке. 
 

Члан 50. 
Новчаном казном у износу од 5.000 до 75.000 динара казниће се за прекршај физичко 

лице  које у правном лицу обавља такси превоз супротно одредбама члана  9. ове одлуке. 
 

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 51. 
Општинско веће је дужно да акте из члана 3,(саобраћајно –технички услови) ове одлуке  

донесе у року од 30 дана од почетка примене ове одлуке. 
Општинско  веће је дужно да Одлуку о цени такси превоза из члана 39 став 4.ове 

одлуке донесе до почетка примене ове одлуке. 
 

Члан 52. 
Правна лица и предузетници који обављају делатност такси превоза дужни су да своје 

пословање ускладе са Законом и одредбама ове одлуке у року од 3 месеца од почетка њене 
примене. 
 

Члан 53. 
Захтеви поднети до ступања на снагу ове одлуке решаваће се по одредбама Одлуке 

о ауто-такси превозу («Службени гласник општине Рача», број: 7/2001), уколико нису у 
супротности са одредбама ове одлуке. 

Такси исправе, издате у складу са Одлуком из става 1. и Одлука о изменама и 
допунама одлуке ауто-такси превозу («Службени гласник општине  Рача », број:1/2007. овог 
члана, важе до истека рока на који су издате, а најдуже до истека рока у коме су правна лица 
и предузетници дужни да ускладе своје пословање са одредбама Закона и ове одлуке. 
 

Члан 54. 
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о ауто-такси превозу 

(«Службени гласник општине  Рача », број:7/2001)и Одлука о изменама и допунама одлуке 
ауто-такси превозу («Службени гласник општине  Рача », број:1/2007. 
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Члан 55. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику 

општине Рача. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење Одлуке о такси превозу (у даљем тексту: Одлука) 
садржан је у одредбама члана 94. Закона о превозу путника у друмском саобраћају 
(''Службени гласник РС'', бр. 68/2015, 41/2018,44/2018 др. Закон,83/2018 и 31/2019) и члана 
40. Став 1. тачке 6. и 27. Статута општине Рача (''Службени гласник општине Рача'', број 
3/2019), којима је прописано да јединица локалне самоуправе прописује ближе услове за 
обављање такси превоза, односно да својом одлуком уређује посебне услове које треба да 
испуни превозник, карактеристике и обележја такси возила и начин обављања такси превоза 
који нису дефинисани овим Законом, као и да својом одлукoм утврђује и усклађује цену у 
оквиру такси тарифе по којој се такси превоз мора обављати на њеној територији. 

Разлог за доношење ове одлуке садржан је у потреби усаглашавања Одлуке о такси 
превозу  са новим Законом о превозу путника у друмском саобраћају (''Службени гласник 
РС'', бр. 68/2015, 41/2018,44/2018 др. Закон,83/2018 и 31/2019) Ова одлука конципирана је у 
девет поглавља.  
Поглављем I Опште одредбе-прописано је да се Одлуком о такси превозу  уређују посебни 
услови које треба да испуни превозник, карактеристике и обележја такси возила и начин 
обављања такси превоза путника на територији и са територије општине Рача. Дефинисан 
је појам такси превоза и значење других појмова у смислу одредаба ове одлуке.  Такође је 
прописано да Општинско веће, у складу са Законом и саобраћајно-техничким условима 
доноси програм којим се дефинише организовање такси превоза у оквиру којег се одређује 
и оптималан број такси возила, на предлог Општинске управе надлежне за пословe 
организације и начина обављања такси превоза, а да се саобраћајно технички услови 
дефинишу за петогодишњи плански период, на основу карактеристика превозних захтева 
– вожњи и стања техничког регулисања саобраћаја на територији општине Рача. 
Поглављем II Посебни услови за обављање такси превоза- прописано је да се такси превоз 
обавља на основу одобрења за обављање такси превоза које Општинска управа надлежна за 
пословe  организације иначина обављања такси превоза издаје правном лицу и предузетнику, 
чија је претежна делатност такси превоз  и који су за обављање те делатности регистровани 
у Регистру привредних субјеката, у складу са Законом којим се уређује регистрација 
привредних субјеката. Прописани су и услови које треба да испуни такси превозник-физичко 
лице-предузеник, правно лице, затим такси возач и такси возило. 

Поглављем III Такси исправе прописано је да су такси исправе: такси дозвола возача 
(легитимација) и такси дозвола возила, да изглед такси исправа одређује Општинско веће 
посебним актом, на предлог Општинске управе надлежне за послове организације и начина 
обављања такси превоза,као и која је документацијапотрбна за издавање или продужетак 
важења  такси исправа. 

Поглављем IV Начин обављања такси превоза-прописано је да се такси превоз 
обавља у времену од 00:00 до 24:00 сата, начин пријема путника-корисника превоза, 
обављање такси превоза најкраћим путем, начин  понашања  такси  возача,  и  која  
документација  треба  да  буде  истакнута  на  видном  месту  за корисника превоза, као и 
друга документација и ствари које подлежу вршењу надзора.Прописано је такође да такси 
превозник не може било којом својом радњом која се односи на давање на коришћење 
кровне ознаке "ТАXI", на давање докумената са својим пословним именом, давање 
одобрења за обављање делатности, давање такси возила и друго, да омогући другим 
правним или физичким лицима која не испуњавају услове прописане Законом и овом 
одлуком да обављају такси превоз, као и да изузетно, превозник може обавити превоз 
преко или на територији општине Рача од кога нема издато важеће одобрење за обављање 
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такси превоза, ако је превоз започео на територији друге јединице локалне самоуправе 
и начин понашања у овој ситуацији. 

Поглављем V Такси стајалиште- прописан је појам такси стајалишта, начин уређивања 
и понашање такси возача на истима. 

Поглављем VI  Цена за обављање такси превоза- прописано је да се цена такси превоза 
утврђује у оквиру такси тарифе и да висину исте утврђује Општинско веће и која је 
обавезујућа превознике. 

Поглављем VII Надзор- прописано је да инспекцијски надзор над применом ове 
одлуке врши Општинска управа   надлежна   за  инспекцијске   послове   преко   саобраћајног   
инспектора, која има  овлашћења републичког инспектора за друмски саобраћај  на основу 
Закона о превозу путника у друмском саобраћају (''Службени гласник РС'', бр. 68/2015, 
41/2018,44/2018 др. Закон,83/2018 и 31/2019). 

Поглављем VIIl Казнене одредбе- прописани су прекршаји за превозника- правно 
лице и предузетника и такси возача у обављању такси превоза,у новчаним износима који су 
прописани Законом о прекршајима(''Службени гласник РС'',бр. 65/13). 

Поглављем lX Прелазне и завршне одредбе - члановима од 51-53. прописане су 
обавезе Општинског  већа и превозника до почетка примене ове одлуке, као и решавање по 
поднетим захтевима. 
Чланом 54. прописано је да даном примене ове одлуке престаје да важи Одлука о ауто-такси 
превозу Одлуке о ауто-такси превозу («Службени гласник општине Рача», број: 7/2001)  и 
Одлука о изменама и допунама одлуке ауто-такси превозу («Службени гласник општине  
Рача », број:1/2007. 

Чланом 55. утврђено  је ступање на снагу ове Одлуке, односно  да ова Одлука у складу 
са одредбом члана 196.став 3. Устава Републике Србије (''Службени гласник РС'',бр. 98/06) 
ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику општине Рача''.  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-103/2019-I-01          ПРЕДСЕДНИК 
Датум: 01.11.2019.године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
         Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

На основу члана 8. Закона о територијалној организацији Републике Србије 
(„Службени гласник РС“, бр. 129/07, 18/16 и 47/18) члана 40 тачке 71) Статута општине Рача 
(„Сл гласник општине Рача“, број 3/19), на седници Скупштине општине одржаној 01.11.2019. 
године, на предлог Општинског већа општине Рача, донела је: 

 
Одлуку о покретању иницијативе 

за промену односно уношење новог назива насељеног места и катастарске општине 
 

Члан 1. 
Скупштина општине Рача покреће иницијативу за промену односно уношење новог 

назива насељеног места и катастарске општине,  на територији општине Рача. 
 

Члан 2. 
Иницијатива се покреће у циљу измене и допуне Закона о територијалној организацији 

Републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 18/16 и 47/18). 
Увидом у Закон о територијалној организацији РС, Скупштина општине Рача је утврдила 

потребу да се у Закону о измени и допуни предметног закона о територијалној организацији 
РС, унесу следеће промене: 
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• за насељено место Трска потребно је изменити назив катастарске општине, тако да се 
уместо назива „Сепци“  упише назив „Сипић“; 

• за насељено место Мало Крчмаре потребно је изменити назив К.О., тако да се уместо 
назива „Мале Крчмаре“ упише назив „Мало Крчмаре“. 

• потребно је додати насељено место Мали Мирашевац у оквиру К.О. Мирашевац ( на 
основу Одлуке о проглашењу Малог Мирашевца за насељено место („Сл. гласник 
општине Рача“, број 15/2006)), тако да текст Закона у овом делу гласи: 
„Насељено место:                               Катастарска општина: 
1. Трска                        1. Сипић: 
2. Мало Крчмаре                           2. Мало Крчмаре 
3. Мали Мирашевац                      3. Мирашевац“. 

 
                                                          Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу даном доношења 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

Због потребе за хитном променом Закона о територијалној организацији Републике 
Србије, исказане од стране Министарства државне управе и локалне самоуправе, ова Одлука 
ступа на снагу даном доношења. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-105/2019-I-01          ПРЕДСЕДНИК 
Датум: 01.11.2019.године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
         Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

На основу члана  22.  става 1. Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", број 72/2011, 
88/2013..... и 95/2018), члана 40. става 1. тачке 25) и 38) Статута општине Рача („Сл. гласник 
општине Рача“, бр. 3/2019) и чланова 52. става 1. и  53. става 1. Одлуке о прибављању и 
располагању стварима у јавној својини општине Рача („Сл гласник општине Рача“, број 
24/2015), на седници одржаној дана 01.11.2019. године, на предлог Општинског већа оптштине 
Рача, доноси: 

Р Е Ш Е Њ Е  
о давању на коришћење непокретности у јавној својини општине Рача 

 
Члан 1. 

Општина Рача, као носилац права јавне својине, даје без накнаде на коришћење 
Основној школи „Карађорђе“, Рача, следеће непокретности и то на:  
1. Кп. бр. 440, К.О. Мирашевац, ЛН 862-број зграде 1-зграда основног образовања; 
2. Кп. бр. 608/2, К.О. Поповић, ЛН 508-број зграде 1-зграда основног образовања; 
3. Кп. бр. 1552/1, К.О. Сараново, ЛН 1427-број зграде 1-зграда основног образовања; 
4. Кп. бр. 940/1, К.О. Борци, ЛН 655-број зграде 1-зграда основног образовања; 
5. Кп. бр. 1126/2, К.О. Велико Крчмаре, ЛН 861-број зграде 1-зграда основног образовања; 
6. Кп. бр. 3231/1, К.О. Доња Рача, ЛН 1092-број зграде 1-објекат основног образовања; 
7. Кп. бр. 3155, К.О. Сипић, ЛН 1002 -број зграде 1-објекат основног образовања; 
8. Кп. бр. 367, К.О. Доње Јарушице, ЛН 321 -број зграде 2-зграда културе; 
9. Кп. бр. 507/1, К.О. Мало Крчмаре, ЛН 434-објекат основног образовања; 
10. Кп. бр. 508/1, К.О. Мало Крчмаре, ЛН 434 - објекат основног образовања; 
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Члан 2. 
Основна школа „Карађорђе, Рача је у обавези да плаћа комуналне трошкове за период 

коришћења зграда-објеката из члана 1. овог решења, без права уписа у јавне књиге о 
евиденцији непокретности. 

 
Члан 3. 

Основна школа „Карађорђе“, Рача и Председник општине Рача, закључиће  уговор о 
давању на коришћење зграда-објеката из члана 1. овог решења, у року од тридесет дана од 
дана коначности овог решења, а након прибављеног мишљења Општинског јавног 
правобраниоца. 

 
Члан 4. 

Ово решење је коначно. 
 

Члан 5. 
Решење објавити у “Службеном гласнику општине Рача’’. 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
Чланом  22.  ставом 1. Закона о јавној својини ("Сл. гласник РС", број 72/2011, 

88/2013..... и 95/2018), прописано је да носиоци права коришћења из члана 18. наведеног закона 
имају право да ствар држе и да је користе у складу са природом и наменом тих ствари, да је 
дају на коришћење другом носиоцу права коришћења или у закуп и да њоме управљају у 
складу са овим и другим законом. 

Чланом 71. ставом 1. тачком 21)  Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, 
бр. 3/2019), прописано је да Општинско веће одлучује о давању у закуп, односно на коришћење 
непокретности у јавној својини општине, у складу са законом и прописима општине. 

Чланом 52. ставом 1. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини 
општине Рача („Сл гласник општине Рача“, број 24/2015), прописано је да се непокретне 
ствари у јавној својини општине дају  на коришћење, без накнаде и без права уписа у јавне 
књиге о евиденцији непокретности, уз обавезу плаћања комуналних трошкова за период 
коришћења тих ствари, директним и индиректним корисницима буџетских средстава 
Републике Србије и општине Рача. 

Чланом 53. ставом 1. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини 
општине Рача („Сл гласник општине Рача“, број 24/2015), прописано је да о давању 
непокретних ствари у јавној својини општине на коришћење, односно одузимању од носиоца 
права коришћења, на предлог Општинског већа решењем одлучује Скупштина општине, у 
складу са законом и овом одлуком. 

Општинском већу општине Рача, обратила се дана 18.10.2019. године, Основна школа 
„Карађорђе“, Рача, да јој се да право коришћења на зградама у јавној својини општине Рача, 
које користи ради обављања образовно-васпитног рада, наводећи о којим зградама је реч. 

Из свега наведеног донето је решење као у диспозитиву. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
Број: 020-104/2019-I-01          ПРЕДСЕДНИК 
Датум: 01.11.2019.године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
         Душан Ђоковић, с.р. 
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На основу члана 101. став 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, број 21/2016, 113/2017 , 95/2018 и 113/2017 
– др.закон), Начелник Општинске управе општине Рача, дана 29.10.2019. године доноси, 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
1. Именује се Конкурсна комисија за спровођење јавног конкурса за попуњавање слободног 

извршилачког радног места - Администратор локалне пореске администрације и 
Географског Информационог Система (ГИС) у саставу: 
1) Душица Миљојковић, председник комисије, заменик Немања Лугавац, 
2) Биљана Рашић, члан комисије, заменик Смиљана Сретеновић, 
3) Драгана Прокић, члан комисије, заменик Владимир Стевановић. 
 

2. Конкурсна комисија спроводи изборни поступак у свему у складу са одредбама Закона о 
запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник 
РС“, број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др.закон) и Уредбе о спровођењу интерног 
и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама 
локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, број 95/2016). 
 

3. Конкурсна комисија има задатак да изврши спровођење јавног конкурса за попуњавање 
слободног извршилачког радног места и по истеку рока за подношење пријава на јавни 
конкурс, прегледа све приспеле пријаве и поднете доказе и састави списак кандидата међу 
којима ће се спровести изборни поступак, спроведе изборни поступак и утврди листу за 
избор, коју ће у законском року доставити Начелнику Општинске управе општине Рача. 
 

4. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику општине 
Рача“. 
 

5. Решење доставити именованима и архиви. 
 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 112-115/2019-IV-00      НАЧЕЛНИК 
Дана: 29.10.2019. године               ОПШТИНСКЕ УПРАВА ОПШТИНЕ РАЧА 
              Горан Максовић, 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 Марија Стевановић, секретар 
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205. 
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