
 
 
Рача, 29.12.2006. године – број 15       Цена 100,00 динара 
 
1. 

Скупштина општине Рача, на седници одржаноје дана 27.12.2006. године, на основу члана 
32. став 1. тачка 13. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача" број 4/02, 3/04, 9/04 и 
4/05), а у вези са чланом 8. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл гласник РС", број 
62/06) и члана 11. Закона о порезима на имовину ("Сл гласник РС", број 26/01,80/02 и 135/04), на 
предлог Председника општине Рача донела је: 

О Д Л У К У 
о одређивању стопа пореза на имовину 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком одређује се основице пореза на имовину, стопе пореза на имовину, као и 
настанак обавезе по основу пореза на имовину. 
 

Члан 2. 
 Пореска основица и настанак пореске обавезе по основу пореза на имовину одређени су 
члановима 4., 5., 6., 7. и 10. Закона о порезима на имовину  ("Сл гласник РС", број 26/01,80/02 и 
135/04). 
 

Члан 3. 
 Стопе пореза на имовину износе: 

1. на права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге – 0,40%; 
2. на права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге: 

На пореску основицу Плаћа се на име пореза 
До 6.000.000,00 динара 0,40% 
Од 6.000.000,00  
До 15.000.000,00 динара 

24.000,00 динара + 0,80% на износ преко 
6.000.000,00 динара 

Од 15.000.000,00  
До 30.000.000,00 динара 

96.000,00 динара + 1,50% на износ преко 
15.000.000,00 динара 

Преко 30.000.000,00 динара 321.000,00 динара + 3% на износ преко 
30.000.000,00 динара 

 
Члан 4. 

 Пореска ослобађања и порески кредит одређени су чланом 12. и 13. Закона о порезима на 
имовину ("Сл гласник РС", број 26/01,80/02 и 135/04). 
 

Члан 5. 
 Одлуку доставити Пореској управи – филијала Рача ради обрачуна и наплате пореза на 
имовину. 
 
 
 



Број 15, страна 2 Службени гласник општине Рача  29.12.2006. године 

Члан 6. 
 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине 
Рача. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-5/2006-01             ПРЕДСЕДНИЦА 
Дана: 27.12.2006. године      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 Драгана Живановић, с.р. 
 
2. 

Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 27.12.2006. године, на основу члана 
32. став 1. тачка 13. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача" број 4/02, 3/04, 9/04 и 
4/05), а у вези са чланом 78. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 9/02, 33/04 и 
135/04), члана 36. Закона о туризму ("Сл. гласник РС", број 45/05) и члана 19. Закона о 
финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", број 62/06), на предлог Председника 
општине Рача донела је: 
 

О Д Л У К У 
о боравишној такси 

 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком уређује се обавеза плаћања боравишне таксе, таксени обвезник, настанак 
таксене обавезе, ослобађање од плаћања таксе и начин ослобађања таксе. 
 

Члан 2. 
 Под боравишном таксом подразумева се новчана надокнада која се плаћа за коришћење 
услуга смештаја у туристичким и угоститељским објектима на територији општине Рача. 
 

Члан 3. 
 Обвезник плаћања боравишне таксе је физичко лице које користи услуге смештаја, ван свог 
пребивалишта у туристичким и угоститељским објектима на територији општине Рача. 
 

Члан 4. 
 Туристички и угоститељски објекти у смислу ове Одлуке су: хотели, мотели, пансиони, 
собе које привредни субјекти и физичка лица издају ради смештаја, односно сваки други објекат у 
коме се пружају услуге смештаја.  
 

Члан 5. 
 Боравишна такса се плаћа за сваки дан боравка у туристичком и угоститељском објекту на 
територији општине Рача. 
 

Члан 6. 
 Од плаћања таксе ослобађају се: 

- деца до 7 година старости; 
- инвалидна лица (лица која користе колица, слепа и слабовидна лица, глувонеми, лица 

оболела од дистрофије; 
- Страни држављани који су по међународним конвенцијама и споразумима ослобођени 

плаћања таксе; 
- Лица која непрекидно бораве у објекту за смештај дуже од 30 дана. 
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Боравишну таксу умањену за 50% плаћају малолетна лица од 7-15 година старости.  
Лица утврђена ставом 1. овог члана не плаћају боравишну таксу уколико поднесу доказ о 

испуњености услова која су основ за ослобађање од плаћања. 
 

Члан 7. 
 Наплату боравишне таксе врше привредни субјети, друга правна лица, предузетници и 
физичка лица која пружају услуге смештаја (давалац смештаја уз наплату рачуна за услуге 
смештаја. 
 

Члан 8. 
 Висина боравишне таксе утврђује се таксеном тарифом која је саставни део ове Одлуке. 
 Боравишна такса не може се наплатити у износу већем или мањем од прописаног. 
 

Члан 9. 
 Давалац смештаја је дужан да у рачуну за услугу смештаја посебно искаже износ 
боравишне таксе, а у случају из члана 6. ове Одлуке наведе основ ослобађања боравишне таксе. 
 

Члан 10. 
 Уколико давалац смештаја не наплати боравишну таксу, обавезан је да на свој терет уплати 
износ неплаћене боравишне таксе.  
 

Члан 11. 
 Средства од наплаћене боравишне таксе давалац смештаја уплаћује петнаестодневно, првог 
и петнаестог у месецу. 
 Давалац смештаја наплаћену боравишну таксу уплаћује у корист буџета општине Рача на  
жиро-рачун број 840-714552843-83 – боравишна такса са позивом на број 34086. 
 

Члан 12. 
 Средства од боравишне таксе користе се за обављање послова у складу са Законом о 
туризму. 
 

Члан 13. 
 У погледу начина утврђивања боравишне таксе, оврачунавања, застарелости наплате, 
рокова за плаћање, обрачуна камата и осталог што није прецизирано овом Одлуком, примењују се 
одредбе закона којим се уређује поступак утврђивања наплате и контроле јавних прихода. 
 

Члан 14. 
 Редовну контролу наплате боравишне таксе врши Комунална инспекција општине Рача. 
 

Члан 15. 
 Новчаном казном од 20 до 150 хиљада динара казниће се за прекршај предузеће, друго 
правно лице или физичко лице, које пружа услуге смештаја, ако: 

1. Боравишну таксу наплати у износу већем или мањем од прописаног износа боравишне 
таксе; 

2. Не наплати боравишну таксу истовремено са наплатом услуге; 
3. У рачуну за услугу смештаја не искаже посебно износ боравишне таксе или не наведе основ 

ослобађања плаћања боравишне таксе; 
4. Средства од наплаћених боравишних такси не уплати надлежном органу у прописаном 

року. 
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном 

казном у износу од 3 до 5 хиљада динара. 
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За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 20 до 100 
хиљада динара. 
 

Члан 16. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 
општине Рача. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-6/2006-01             ПРЕДСЕДНИЦА 
Дана: 27.12.2006. године      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 Драгана Живановић, с.р. 
 
 
 

ТАКСЕНА ТАРИФА 
ЗА БОРАВИШНУ ТАКСУ 

 
Тарифни број 1. 
 
 За боравак у туристичким и угоститељским објектима у I и II зони ----------- 60,00 дин. 
 
НАПОМЕНА: Зоне по овом тарифном броју одређене су у складу са Одлуком о накнади за 

коришћење грађевинског земљишта. 
 
 
Тарифни број 2. 
 

За боравак у туристичким објектима – собама у којима физичка лица пружају услуге 
смештаја (сеоски туризам и сл.) на територији општине Рача --------------------------- 50,00 дин. 
 
3. 
 Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 27.12.2006. године, на основу члана 
32. став 1. тачка 13. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача" број 4/02, 3/04, 9/04 и 
4/05), а у вези са чланом 79.-83. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 9/2002), 
члана 11. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", број 62/06) и члана 32. 
став 1. тачка 13. Статута Општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 4/2002), Одлуке о 
измени и допуни Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 3/2004, 9/2004 и 4/05), 
на предлог Председника општине Рача донела је: 
 

О Д Л У К У 
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 
Члан 1. 

 Овом одлуком уводи се плаћање локалних комуналних такси за коришћење права, предмета 
и услуга  на територији СО-е Рача. 
 Висина, олакшице, рокови и начин плаћања локалне комуналне таксе утврђени су посебном 
тарифом која је саставни део ове одлуке. 
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Члан 2. 

 Обвезник локалне комуналне таксе јесте корисник права, предмета и услуга за чије је 
коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе. 
 

Члан 3 
 Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуга за чије 
коришћење је прописано плаћање локалне комуналне таксе. 
 Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета и услуга. 
 

Члан 4 
  Локалне комуналне таксе уводе се на следеће предмете и услуге  извршене на територији 
СО-Рача, и то: 

1. Коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у 
пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и др. публикација, производа старих 
и уметничких заната и домаће радиности; 

2. Држање средстава за игру (забавне игре); 
3. Приређивање музичког програма у угоститељским објектима; 
4. Истицање фирме на пословном простору; 
5. Истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који 

пропадају општини (коловоз, тротоари, зелене површине, бандере и сл); 
6. Држање друмских моторних и прикључних возила, осим пољопривредних возила и 

машина; 
7. Заузеће јавне површине грађевинским материјалом. 
Локалне комуналне таксе не плаћају се за коришћење права предмета и услуга од стране 

државних органа и организација и јединица локалне самоуправе. 
 

Члан 5. 
 Фирма јесте сваки истакнути назив или име које упућује на то да правно или физичко лице 
обавља делатност. 
 Ако се на једном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника такса се плаћа 
само на једну фирму. 
 За сваку фирму истакнуту ван пословног објекта плаћа се такса за сваку истакнуту фирму. 
 

Члан 6. 
У погледу утврђивања и наплате таксе, камате, жалбе, обнове поступка, повраћаја и 

застарелости примењују се прописи  о утврђивању и наплати пореза на доходак грађана. 
 

Члан 7. 
Наплату локалне комуналне таксе, као и камате за неблаговремену уплату врши Општинска 

управа општине Рача. 
Контролу примене ове одлуке вршиће Општинско веће СО-е Рача. 
Висина ослобађања и олакшица код утврђивања и наплате локалних комуналних такси 

одређене су Законом, овом одлуком и таксеном тарифом. 
 

Члан 8. 
Приходи остварени наплатом локалних комуналних такси за права, предмете и услуге из 

члана 4. ове Одлуке су приходи буџета СО-е Рача. 
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Члан 9. 
У свему осталом што није регулисано овом Одлуком, примењиваће се одредбе Закона о 

локалниј самоуправи и Закона о јавним приходима. 
 

Члан 10. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама 
објављена у Службеном гласнику општине Рача 12/04 и Одлука о измени и допуни Таксене тарифе 
за локалне комуналне таксе број 020-11/06-01 од 05.07.2006. године. 
 

Члан 11. 
 Ова Одлука ступа на снагу 8. дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рача, и примењиваће се од 01.01.2007. године. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-7/2006-01             ПРЕДСЕДНИЦА 
Дана: 27.12.2006. године      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

        Драгана Живановић, с.р. 
 

 
 

Т А К С Е Н А     Т А Р И Ф А 
 

Тарифни број 1 
 

За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у 
пословне сврхе, утврђује се и плаћа такса сразмерно времену коришћења од сваког целог или 
започетог квадратног метра заузетог простора: 

Назив таксе Динара 
За заузимање тротоара, јавног простора од стране угоститељских организација, 
самосталних радњи, посластичара, заузимање простора код истовара робе и др. за 
метар квадратни заузетог простора, такса се утврђује дневно  …………………................ 

 
 

6,00 
За коришћење тргова и других простора, осим тротоара у насељеном месту, у циљу 
излагања предмета, приређивања изложби и других забавних приредби у пословне 
сврхе по метру квадратном заузете површине дневно ……………………………………. 

 
 

60,00 
За заузимање простора у време вашара (Свети Илија, Света мати Параскева), у циљу 
пружања угоститељских услуга по једном столу заузете површине ………………........... 

 
500,00 

За постављање продајних пултова и тезги у дане вашара (Свети Илија, Света мати 
Параскева) дневно по м2 ........................................................................................................... 400,00 
За постављање шатора и луна паркова у дане вашара (Свети Илија, Света мати 
Параскева) дневно по м2 ........................................................................................................... 200,00 

 
НАПОМЕНА: 

1. Тарифа по овом тарифном броју утврђује се и плаћа приликом добијања дозволе за заузимање 
јавних површина. Орган надлежан за издавање дозволе не може издати дозволу за коришћење 
јавних површина док корисник претходно не плати таксу из овог тарифног броја.  

2. Тарифа по овом тарифном броју се не плаћа за заузимање простора код истовара робе, ако се за 
истовар и уношење истоварна површина  не заузима  дуже од два часа, и за коришћење 
простора на јавним површинама ради продаје књига, публикација и др. 

3. Исто тако не плаћа се такса из овог тарифног броја, ако се заузимање јавних површина врши по 
службеној дужности и по наређењу надлежних органа ради извођења радова и сл. 
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4. Корисник јавне површине је дужан да остави слободан пролаз до пословног објекта за пролаз 
пешака у ширини од 80 цм. 

 
Тарифни број 2 

 
Назив тарифе Динара 

За држање средстава за игру по једној врсти, односно јединици, дневно  
- видео игре, стони фудбал и сл. ……………………………………………………….. 
- покер апарати .................................................................................................................. 
- кладионице ...................................................................................................................... 

 
25,00 
60,00 

100,00 
 

НАПОМЕНА: 
1. Таксу из овог тарифног броја плаћа држалац средстава за игру. 
2. Такса по овом тарифном броју плаћа се преко Општинске управе општине Рача, која 

врши и контролу плаћања таксе. 
3. Комунална такса из овог тарифног броја за време дуже од 6 месеци непрекидно умањује 

се за 30% такси из овог тарифног броја и исте се плаћају унапред при добијању дозволе 
за рад. Уколико таксени обвезник из става 1. ове напомене не изврши уплату таксе, 
надлежни орган Општинске управе општине Рача (Комунална инспекција) ће 
обрачунати и наплатити таксу на лицу места. 

 
Тарифни број 3 

 
Назив тарифе Динара 

За приређивање музичког програма у угоститељским објектима (држање музике) 
дневно по м2 објекта ……………………………………………………………………... 

 
50,00 

 
НАПОМЕНА:  
1. Таксу из овог тарифног броја плаћа корисник простора у којем се приређује музички 

програм. 
2. Такса по овом тарифном броју плаћа се сразмерно времену коришћења приликом 

подношења захтева за добијање одобрења. 
3. Таксу по овом тарифном броју наплаћује Општинска управа општине Рача, која врши 

контролу плаћања ове таксе. 
 

Тарифни број 4 
 
 За истицање фирме на пословним просторијама такса се утврђује у годишњем износу по 
зонама: 
 

1. За правна лица и предузетнике који обављају следеће делатности (без обзира на зону) 
комунлна такса за истицање фирме се плаћа: 

- Делатност промета нафте и нафтних деривата ................................... 140.000,00 
- Делатност електропривреде .................................................................. 150.000,00 
- Делатност ПТТ саобраћаја и телекомуникација ................................. 150.000,00 
- Делатност пословних банака и других пословних јединица банака,  

осигуравајућих завода идругих финансијских организација ........... 150.000,00 
- Делатност мењачница .............................................................................   60.000,00 
- Делатност испоруке природног гаса за привреду и домаћинства ....... 150.000,00 
- Кладионице, томбола, коцкарнице и др. ................................................   51.000,00 
- Ноћни барови ............................................................................................   51.000,00 
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2. Правна лица и предузетници који нису обухваћени тачком 1. овог тарифног броја плаћају 
комуналну таксу за истицање фирме: 

- Подручје прве зоне………………………………………….   41.160,00 
- Подручје друге зоне…………………………………………  37.440,00 
- Подручје треће зоне…………………………………………  28.080,00 

 
 Таксе се утврђују по зонама, и то: 
1. Прва зона обухвата улице: Карађорђева од раскрснице путева М-4 – Р-109 (семафор), до нове 

раскрснице путева Рача-Топола, односно Рача – Смедеревска Паланка и део улице Паланачке, 
улица Краља Петра Првог, Хајдук Вељкова, Трговачка, професора Д. Марковића (и то: од 
раскрснице са Карађорђевом до раскрснице са улицом Краља Петра Првог), улица Краљице 
Марије (од раскрснице са Карађорђевом до раскрснице са улицом Краља Петра Првог), улица 
Боре Станимировића, Опленачка, Ђуре Јакшића, Милоша Савковића, Солунских ратника до 
Изолме, ул. Царице Милице лева страна до раскрснице М4 и Браће Хаџића. 

2. Друга зона обухвата улице: Његошева, Омладинска, Милоша Обилића, улица Царице Милице 
(десна среана – доња), Милана Кемевиша (само објекти са леве стране), Немањина, Косовска, 
Цара Лазара, Радоја Домановића, Виноградска, Светог Саве, Николе Тесле, Вука Караџића, 
Лепеничка, Видовданска, улица Проте Матеје (само објекти са леве стране), Станоја Главаша, 
Шумадијска (само објекти са леве стране), Авалска, ул. проф. Драгише Марковића (од 
раскрснице са ул. Краља Петра Првог до моста на потоку Бошњак), Рудничка, Колубарска 
(само објекти са леве стране), ул. Краљице Марије (од раскрснице са ул. Краља Петра Првог 
до ул. проф. Драгише Марковића), Јасеничка, ул. Павла Цукића, ул. др. Ђоке Митровића. 

 
3. Трећа зона обухвата све остале просторе на подручју ГУП-а. 

Такса за истицање фирме из тачке 2. овог тарифног броја умањује се: 
 правним лицима која су према Закону о рачуноводству разврстана у средња и мала 

предузећа: 
средња за …………………………………………………………………………  50% 
мала за………………………………………………………………………….…  65% 
мала производна и грађевинска предузећа за ....................................................   85% 

 угоститељским објектима (кафане, ресторани, кафе-ресторани, кафићи и дискотеке) 
капацитета: 

а) до 20 седећих места за ………………………………………………………...…. 60% 
б) од 20 до 40 седећих места за …………………………………………………….  50% 
в) преко 40 седећих места ....................................................................................  40% 
г) остали угоститељски објекти (ћевабџинице, посластичарнице, киосци и пицерије 
за шалтерску продају) за ………………………………………..…………………. 80% 

 трговинским објектима у друштвеном, приватном и мешовитом власништву, и то: 
а) стоваришта и складишта на велико и мало и продају грађевинског материјала за ..  
45% 
б) продаја на мало непрехрамбене робе (гвожђаре, магацини, откупне станице, све 
врсте апотека, продаја текстилне робе, комисиони, парфимерије, цвећаре, погребна 
опрема и сл   
за .................................................................................................................................... 70% 
в) продаја штампе, часописа, срећака, бинга, ТВ томболе и уплата лотоа и спортске 
прогнозе, за ………………........................................................................................... 80% 
г продавница прехрамбене и мешовите робе и сл. за …………………………...… 70% 
д) продаја цигарета и дувана за …………………………………………………..  80% 

 самосталним интелектуалним делатностима 
а) адвокати, пројектантски и остали бирои и сл ........................................................ 50% 
б) ветеринари, стоматолози, лекари и агенције за вођење пословних књига ......... 65% 

 самосталним занатским делатностима, и то: 
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а) пластичари, металопрерађивачи и производња хемијских производа за …… 80% 
б) производња папирне галантерије, производња сиришта (маја) за …….…..…..  50% 
в) аутомеханичари, аутолимари, аутолакирери за ………………...………….….  50% 
г) производња безалкохолних пића за …………………………......………….….  75% 
д) каменоресци, стаклоресци, зидари за ……………………….………….….......  60% 
ђ) прерада воска, ситоштампа за ………………………………………………….  50% 
е) мушки и женски фризери за ………………………………………………..….   70% 
ж) аутопревозници и радне машине за ………………………………….....….….  70% 
з) вулканизери, радио и ТВ механичари за ……………………………………...   70% 
и) прање возила и тепиха за ……………………………………………………....   65% 
ј) пекари, млинари за ……………………………………………………………...   50% 
к) сви остали занати и самостално-услужне делатности за ………………………   80% 
л) самосталне занатске делатности приватних занатлија које се на територији 
општине Рача третирају дефицитарним занимањима, и то: обућари, сарачи, 
поткивачи, ковачи, пинтери, бојаџије, такса се умањује за ……………………   100% 

 
 НАПОМЕНА: 

1. Под фирмом се подразумева сваки истакнути назив или име које упућује на то да 
правно или физичко лице обавља делатност. Ако се на једном објекту налази више 
истакнутих фирми једног обвезника, такса се плаћа само за једну фирму. 

2. Обвезник таксе коме је Општинска управа општине Рача решењем утврдила плаћање 
таксе из овог тарифног броја, плаћа је квартално према роковима прописаним за 
плаћање.  

3. За фирме које су истакнуте у другом полугођу плаћа се одговарајући износ таксе 
умањен за 50%, а сразмерно броју месеци. 

4. Ако се делатност заснива у 2007. години, такса се умањује за 50%. 
5. За време трајања привремене одјаве делатности, обвезник таксе не плаћа таксу по овом 

тарифном броју. 
6. Таксу на фирму не плаћају државни органи, органи локалне самоуправе, установе из 

области основног и средњег образовања, предшколског васпитања, културе и физичке 
културе, здравства и социјалне заштите и јавна предузећа чији је оснивач СО Рача. 

 
Тарифни број 5 

 За истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који 
припадају општини (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) плаћа се такса годишње 
у износу од 2.000,00 динара. 
 

Тарифни број 6 
 За држање моторних возила и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, 
плаћа се комунална такса у једнократном комуналном износу приликом регистрације, односно 
продужења регистрације возила, и то: 
 

Назив таксе Динара 
Бицикли са помоћним мотором до 49 цм3 (приликом трајне регистрације) ....................... 520,00 
Мотори и мотоцикли од 50 до 125 цм3 ………………………………................................... 180,00 
Мотори и мотоцикли од 125 до 350 цм3 ................................................................................ 350,00 
Мотори и мотоцикли преко 350 цм3 ....................................................................................... 870,00 
Путнички аутомобили до 1300 цм3 ………………………………......................................... 350,00 
Путнички аутомобили од 1300 до 1800 цм3 ………………………....................................... 520,00 
Путнички аутомобили преко 1800 цм3 ……………………………....................................... 870,00 
Теретна возила до 3,5 тона носивости ……………………………….................................... 1.200,00 
Теретна возила преко 3,5 до 7,5 тона носивости …………………………........................... 1.740,00 
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Теретна возила преко 7,5 тона носивости .............................................................................. 2.500,00 
Аутобуси ……………………………………………………………........................................ 5.160,00 
Комби-бус  …………………………………………………………......................................... 2.500,00 
Прикључна возила до 3,5 тона носивости …………………………...................................... 430,00 
Прикључна возила преко 3,5 тона носивости ……………………….................................... 870,00 
Специјална возила  …………………………………………………....................................... 1.740,00 

 
 

Тарифни број 7 
 За заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова, 
раскопавање, депоновање грађевинског материјала и других материјала, постављање металних 
скели утврђује се комунална такса дневно по м2: 

- при изградњи, реконструкцији и адаптацији грађевинских објеката ................  10,00 
- за радове на подземним и надземним објектима који изискују  
раскопавање коловоза, тротоара и других јавних површина ................................... 15,00 

 
 НАПОМЕНА: 
 Тарифа по овом тарифном броју утврђује се и плаћа приликом добијања дозволе за 
заузимање јавних површина. Орган надлежан за издавање дозволе не може издати дозволу за 
коришћење јавних површина док корисник претходно не плати таксу из овог тарифног броја. 

 
Тарифни број 8 

1. За постављање и коришћење рекламних ознака, путоказних табли, транспарената и 
рекламних застава у појасу улица или ликалног пута, као и рекламних паноа и натписа изван 
појаса јавног пута, комунална такса се плаћа по свакм започетом квадратном метру 
рекламне површине и утврђује се дневно и то: 

 
- у првој зони  35,00 динара 
- у другој зони  25,00 динара 
- у трећој зони  20,00 динара. 

 
2. За постављање рекламних паноа на јавним површинама плаћа се такса у месечном износу од 

2.000,00 динара у првој зони, 1.000,00 динара у другој и трћој зони.  
 

НАПОМЕНА: Таксу из овог тарифног броја плаћају правна и физичка лица пре 
постављања паноа, рекламних ознака, путоказних табли, транспарената и рекламних застава у 
појасу улица или ликалног пута, као и рекламних паноа и натписа изван појаса јавног пута за први 
месец, а за сваки наредни месец до 10. у месецу. 

Орган управе надлежан за издавање дозволе издаће дозволу за постављање рекламних 
паноа, рекламних ознака, путоказних табли, транспарената, рекламних застава и натписа, ако 
подносилац захтева поднесе доказ о плаћеној такси за први месец и означи период коришћења. 
Комуналну таксу по овом тарифном броју не плаћају спортске организације и установе културе, 
чији је оснивач општина Рача. 
 Контролу примене овог тарифног броја вршиће комунална инспекција. 
 

Тарифни број 9 
 За коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на 
уређеним и обележеним местима плаћа се комунална такса на сваки започети час и то: 

- за теретна возила, аутобусе, приколице и друга прикључна возила ...............   30,00 динара 
- за путничке аутомобиле .......................................................................................   20,00 динара 
- за мотоцикле и мопеде .........................................................................................     5,00 динара 

За возила која се паркирају на цео дан за свака започета 24 часа: 
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- за теретна возила, аутобусе, приколице и друга прикључна возила ............... 300,00 динара 
- за путничке аутомобиле ....................................................................................... 200,00 динара 
- за коришћење такси-стајалишта у току рада такси превозника утврђује се комунална такса у 

износу од 50 динара дневно по једном возилу. 
 

НАПОМЕНА: Таксу из овог тарифног броја плаћа власник паркираног возила на лицу 
места приликом паркирања, а наплату врши ЈКП "Рача" у Рачи. 

Наплата комуналне таксе за коришћење такси стајалишта наплаћује се једном годишње 
приликом издавања или продужавања такси дозволе. 

Места на којима се за паркирање моторних возила и приколица наплаћује такса одређује 
Скупштина општине Рача. 

Од плаћања таксе за паркирање возила ослобођени су ратни и мирнодопски војни инвалиди 
и инвалиди рада за путничка возила која им служе за лични превоз. За ослобађање плаћања ове 
таксе издаје се посебна налепница. 
 
4. 

Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 27.12.2006. године на основу члана 32.став 1. 
тачка 5., Статута општине Рача (   ''Сл.гласник општине Рача'' 4/02 ) а у вези са чланом 36.став 4., Закона о 
мерама за унапређење сточарства ('' Сл. гласник РС''  бр.61/91, 53/93, 67/93 и 48/94 ), на предлог 
Председника општине Рача донела је: 
 

ОДЛУКУ 
О ПОСТАВЉАЊУ ПЧЕЛИЊАКА И ДРЖАЊУ ПЧЕЛА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком прописује се начин постављања пчелињака и њихова удаљеност од станбених и 
других објеката, путева и суседа и други услови држања пчела и одређује подручје за селекцију пчела као и 
граница тог подручја. 
 

Члан 2. 
 Гајење пчела врши се у пчелињаку. 
 Пчелињаком се сматра скуп пчелињих друштава смештених у посебној згради или на слободном 
простору ( стално место пчелињака ). 
 Држалац пчела је дужан да пчелињак постави тако да пчеле не сметају суседима и пролазницима. 
 Забрањено је постављање пчелињака у густо насељеним местима. 
 

Члан 3. 
 Кошнице треба да су постављене тако да су леђа окренута супротно од станбених објеката, објеката 
за држање домаћих животиња, пролаза и путева. 
 Кошнице треба да су постављене тако на удаљености не мањој од 30 метара од станбених објеката, 
објеката за држање домаћих животиња, пролаза и путева и суседа. 
 Кошнице се могу постављати на краћој удаљености од суседа и путева с тим што удаљеност не 
може бити мања од 10 метара, под условом да је држалац пчела сходно пчеларском кодексу Савеза 
пчеларских организација Србије, обавезан да предузме потребне мере заштите као што су усмеравање 
излета пчела, скретањем лета у погодном правцу, расађивањем живих ограда и ниских стабала воћа и 
постављањем других заштитних ограда висине најмање 2 метара, како би се уздигао лист пчела на 
потребну висину и обезбедио несметан саобраћај у свим видовима и заштита суседа. 
 Уколико нема могућности да се пчелињак постави на удаљености већој од 10 метара, од суседа 
може се поставити и на краћој удаљености под условом да држалац пчела има писмену сагласност суседа и 
предузме мере заштите из става 3. овог члана. 
 

Члан 4. 
 Ради коришћења пчелиње паше, држалац пчела може пчелињак пресељавати са сталног на друго 
место држања. 
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 Држалац пчела који пресељава пчелињак на територију општине Рача дужан је да обезбеди 
предходну сагласност власника, односно корисника земљишта за постављање привременог пчелињака. 
Пчелињак може постављати у складу са чланом 3. ове Одлуке. Најмање 48 часова пре пресељења 
пчелињака, држалац је у обавези да о месту привременог пчелињака обавести надлежни орган Општинске 
управе Рача, уз подношење писмене сагласности власника односно корисника земљишта и уверење о 
здравственој исправности пчелињих друштава.  
 Пчеле се могу превозити ако имају пратиоца и уверење о здравсвеном стању пчела. 

 
Члан 5. 

 Коришћење медоносног биља за пчелињу пашу је слободно и без накнаде. 
 

Члан 6. 
 Ако се пчелињак налази ван сталног места становања држаоца пчела на пчелињаку или возилу на 
којем су смештене кошнице или на видном месту поред пчелињака мора бити истакнута пуна адреса 
држаоца пчела и телефонски број. 
 

Члан 7. 
 Власник односно корисник земљишта, дужан је да омогући држаоцу пчела пролаз преко његово 
земљишта ради праћења одбеглог роја, с тим што у случају штете има право на накнаду. 

 
Члан 8. 

 Употреба хемијских средстава авио методом за заштиту пољопривредних култура и сузбијање 
комараца, отровних за пчеле, може се вршити само по одобрењу надлежног органа управе општине Рача, 
које посебно садржи време и врсту хемијског средства за употребу. 
 О издатом одобрењу из става 1. овог члана Орган Управе је дужан да обавести држаоце пчела путем 
средстава јавног информисања и преко Удружења пчела општине Рача. 

 
Члан 9. 

 У промет се могу ставити само пчелиње матице које потичу од селекционисаног биолошког 
материјала ( матице из контролисане производње ). 
 За територију општине Рача одређује се подручје за селекцију пчела у потесу '' Мићаковац '' КО 
Рача. 
  

Члан 10. 
 Забрањено је уништавање пчелињих друштава , а иста се могу уништити само у случају заразног 
обољења утврђеног од стране овлашћеног прегледача пчела и надлежног инспектора министарства 
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије. 
 На пчелињацима држаоци пчела морају предузети мере да не долази до грабежи, остављања 
пчелињака без надзора и пијаће воде, непријављивања сумње на оболење. 
 Држалац пчела је у обавези да трајно води бригу о здравсвеном стању пчелињих заједница. 
Пчелињак се мора уређивати и одржавати у чистом стању. 
 

Члан 11. 
 Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Министарсво пољопривреде, шумарства и водопривреде 
Републике Србије. 
 

Члан 12. 
Новчаном казном од 10.000,00 до 50.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице и 

предузетник ако: 
1. Постави пчелињак супротно одредбама чл.2. став 3.и члана 3 ове Одлуке. 
2. Пре пресељавања пчелињака не обавести надлежани орган управе општине Рача ( члан 4. ове 

Одлуке ). 
3. Ставља у промет неселекционисане матице ( матице из контролисане производње ), члан 9. став1. 

ове Одлуке 
4. На пчелињаку, возилу на коме су смештене кошнице или на видном месту поред пчелињака не 

истакну таблу са пуном адресом држаоца пчела ( члан 6. ове Одлуке ) 
5. Превози пчеле супротно члану 4. став 3. ове Одлуке. 
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6. Постави пчелињак супротно члану 4. став 2. ове Одлуке. 
7. Не омогући држаоцу пчела праћење одбеглог роја преко свог земљишта  (члан 7 Одлуке ове 

Одлуке). 
8. Ради селекцију пчела супротно чл. 9. Одлуке. 
9. Не води бригу о здравсвеном стању пчелињих заједница, члан 10. став 2. и 3. 

 
 Новчаном казном од 3.000,00 до 5.000,00 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана и 
одговорно лице у правном лицу. 
 

Члан 13. 
 Новчаном казном од 5.000,00 до 20.000,00 динара, казниће се за прекршај грађанин, односно 
држалац пчела ако поступи супротно члану 12. од тачке 1.до 9 ове Одлуке. 
 
 

Члан 14. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Општинском службеном гласнику. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
 

Број: 020-08/2006-01           ПРЕДСЕДНИЦА 
Дана: 27.12.2006.године              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

                                                            ДРАГАНА ЖИВАНОВИЋ, с.р. 
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Правни основ за доношење Одлуке о постављању пчелињака и држању пчела на територији општине 
Рача предвиђен је чланом 36. став 4. Закона о мерама за унапређење сточарства ('' Сл. гласник РС''  
бр.61/91, 53/93, 67/93 и 48/94 ) којим је прописана да општина прописује начин постављања пчелињака 
и њихову удаљеност од станбених и других објеката као и путева и друге услове држања пчела. 
На основу напред изнетог предлажемо да се предлог Одлуке о постављању пчелињака и држању пчела 
на територији општине Рача усвоји у целости. 
 

5. 
 Скупшрина општине Рача на седници одржаној дана 27.12.2006. године, на основу члана 
32. став 1. тачка 13. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача" број 4/02, 3/04, 9/04 и 
4/05), а у вези са чланом 6. Одлуке о Месним заједницама ("Сл. гласник општине Рача", број 
12/04), на редлог Председника општине Рача донела је: 
 

О Д Л У К У 
о проглашењу Малог Mирашевца за насељено место 

 
Члан 1. 

 Проглашава се Мали Мирашевац за насељено место. 
 

Члан 2. 
 Границе насељеног места Мали Мирашевац су: граница полази од границе КО Мирашевац 
и Рача, а код изласка пута за кућу Миладина Николића, иде према истоку граничном линијом КО 
Рача и КО Мирашевац, до тромеђе КО Вучић-Рача-Мирашевац, скреће према југу граничном 
линијом КО Вучић и Мирашевац до изласка изнад потеса "Поље", скреће према северу до изласка 
на пут Рача-Мирашевац, исти пресеца и продужава према југу путем који води за "Крушак", 
продужава правцем према југу до изласка на корито реке "Раче", истим продужава за кућу 
Миладина Николића, путем иде према северу, а до изласка на асфалтни пут Рача-Трнава на међној 
линији КО Рача и Мирашевац, одакле је описивање и почело. 
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Члан 3. 
 Одлуку доставити републичком Заводу за статистику ради одређивања статистичког броја 
насељеног места 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном гласнику општине 
Рача 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-9/2006-01             ПРЕДСЕДНИЦА 
Дана: 27.12.2006. године      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

Драгана Живановић, с.р. 
 
6. 

Скупштина општине Рача на седници одржаној дана 27.12.2006.године на основу члана 
32.став1. тачка 5., Статута општине Рача (  ''Сл.гласник општине Рача'' 4/02 ) а у вези са чланом 
чланом 64. Закона о пољопривредном земљишту ('' Службени гласник Републике Србије'', број 
62/06), на предлог Председника општине Рача донела је: 
 

ОДЛУКУ 
о одређивању надлежног органа за спровођење поступка 

давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 
 
 

Члан 1. 
Одређује се Заменик Председника општине, као орган надлежан за доношење Одлуке о 

расписивању јавног огласа о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, уз 
сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде ( у даљем тексту : 
Минисарство), а у складу са Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта општине Рача. 
 

Члан 2. 
Одређује се  Заменик Председника општине, као надлежан орган, да на основу предлога 

Комисије за спровођење поступка јавног надметања коју образује Скупштина општине, донесе 
Одлуку о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, уз сагласност 
Министарства. 
 

Члан 3. 
Одредбе члана 1. и 2. ове одлуке односе се и на пољопривредно земљиште које је у складу 

са посебним законом, одређено као грађевинско земљиште, а користи се за пољопривредну 
производњу до привођења планираној намени, као и на пољопривредне објекте у државној 
својини. 
 

Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине 

Рача. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-10/2006-01        Председница 
Датум: 27.12.2006. године      Скупштине општине Рача 
           Драгана Живановић, с.р. 
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7. 
Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 27.12.2006. године, на основу члана 

32. став 1. тачка 8. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 4/02, 3/04, 9/04 и 
4/05), а у вези са чланом 22. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од 
општег интереса ("Сл. гласник РС", број 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005), на предлог 
Председника општине Рача донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Даје се сагласност Јавном комуналном предузећу "Рача" из Раче на програм пословања и 
улагања у развој комуналних делатности у 2007 години. 
 Решење ступа на снагу даном доношења. 
 Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача. 
 
Решење доставити: 

- Јавном комуналном предузећу "Рача" 
- надлежним министарствима 
- архиви 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
Број: 020-12/2006-01        ПРЕДСЕДНИЦА 
Дана: 27.12.2006. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

Драгана Живановић, с.р. 
 
8. 

Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 27.12.2006. године, на основу члана 
50. став 1. тачка 3. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 4/02, 3/04, 9/04 и 
4/05), а у вези са чланом 77. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", 
број 62/03, 64/03, 58/04, 62/04 и 101/05), на предлог Председника општине Рача донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 Даје се сагласност Дечјем вртићу "Наша радост" у Рачи на годишњи програм рада за радну 
2006 и 2007 годину. 
 Решење ступа на снагу даном доношења. 
 Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-13/2006-01        ПРЕДСЕДНИЦА 
Дана: 27.12.2006. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

Драгана Живановић, с.р. 
 
9. 
 Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 27.12.2006. године, на основу члана 
32. став 1. тачка 9. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 4/02, 3/04, 9/04 и 
4/05), а у вези са чланом 53. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. 
гласник РС", број 62/03), на предлог Председника општине Рача донела је: 
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Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу члана Школског одбора 
Основне школе "Карађорђе" у Рачи 

 
 
I  Скупштина општине Рача разрешава члана Школског одбора Основне школе “Карађорђе” у 
Рачи: 
 

- представника јединице локалне самоуправе: 
 

1) Петровић Борко из Раче, дипл. правник, запослен у Општинској управи Рача 
 
II  Ово решење ступа на снагу даном доношења и истим известити именог из става 1. овог решења 
и ОШ “Карађорђе” из Раче. 
 
III  Решење објавити у “Сл. гласнику општине Рача”. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-14/2006-01          ПРЕДСЕДНИЦА 
Дана:27.12.2006. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

Драгана Живановић, с.р. 
 
10. 

Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 27.12.2006. године, на основу члана 
32. став 1. тачка 5. Статута општине Рача ("Сл гласник општине Рача", број 4/02) и Одлуке о 
изменама и допунама Статута општине Рача  ("Сл гласник општине Рача", број 3/04, 9/04 и 6/05), а 
у вези са чланом 87. и 89. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 9/02, 33/04 и 
135/04) и чланом 23. Статута општине Рача ("Сл гласник општине Рача", број 4/02) и чланом 1. 
Одлуке о изменама и допунама Статута општине Рача  ("Сл гласник општине Рача", број 6/05) и 
иницијативу Месне заједнице Бошњане, на предлог Председника општине Рача донела је: 
 

П Р Е Д Л О Г  О Д Л У К Е  
о увођењу самодоприноса 

 
за подручје Месне заједнице Бошњане. 

  
Члан 1. 

 Ради задовољења заједничких потреба грађана, уводи се самодопринос за подручје Месне 
заједнице Бошњане за период 01.01.2007 до 31.12.2011 године. 
 

Члан 2. 
 Самодопринос се уводи у новцу и радној снази и то: 

У новцу: 
- на катастарски приход домаћинства од пољопривреде у износу до 300,00 динара, 

домаћинство плаћа на годишњем нивоу 500,00 динара самодоприноса; 
- на катастарски приход домаћинства од пољопривреде у износу од 300,00 до 600,00 

динара, домаћинство плаћа на годишњем нивоу 800,00 динара самодоприноса; 
- на катастарски приход домаћинства од пољопривреде у износу већем од 600,00 

динара, домаћинство плаћа на годишњем нивоу 1.200,00 динара самодоприноса; 
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- на нето зараде из радног односа у износу од 2% на месечном нивоу, 
- грађани који су инострани пензионери 10 Еура на годишњем нивоу, 
- домаћинства која су на привременом раду у иностранству 30 Еура на годишњем 

нивоу, 
- на приходе од самосталне делатности 1.000,00 динара на годишњем нивоу, 
- на приходе од предузећа 3.000,00 динара на годишњем нивоу 
- на викендице грађана на подручју Месне заједнице Бошњане, а чији власници 

немају пребивалиште у Месној заједници Бошњане, 1.000,00 динара на годишњем нивоу, 
 

Члан 3. 
 Самодопринос у новцу од катастарског прихода од пољопривреде, занатлија који се 
задужују у паушалном износу и викендица за 2008., 2009., 2010. и 2011. годину увећава се за износ 
инфлације за те године према статистичким подацима. 
 

Члан 4. 
 Оставрена средства самодоприноса употребиће се: 

- за одржавање и изградњу постојећих путева у Месној заједници, 
- за одржавање сеоског гробља, 
- за учешће у културним и спортским манифестацијама. 
- за делатност Месне заједнице Бошњане.  

 
Члан 5. 

 Збор грађана може одлучивати о допуни коришћења средстава предвиђеним Одлуком о 
увођењу Месног самодоприноса из предходног члана. 
 

Члан 6. 
Обвезници самодоприноса су пунолетни грађани који имају пребивалиште на подручју 

Месне заједнице Бошњане. 
Обвезници самодоприноса су пунолетни грађани који немају пребивалиште на подручју 

Месне заједнице Бошњане, ако на истом имају непокретну имовину, а средства наменом за коју се 
прикупљају побољшавају услови за коришћење те имовине. 
 

Члан 7. 
 Самодопринос се не плаћа: 

1. на примања која се према одредбама закона, којим се утврђује порез на доходак грађана, 
изузимају из дохотка грађана. 

2. на зараде и пензије које нису веће од гарантоване зараде утврђене у складу са законом. 
 

Члан 8. 
Средства самодоприноса користиће се у складу са годишњим програмом коришћења 

средстава самодоприноса који утврђује Савет Месне Бошњане. 
 

Члан 9. 
Самодопринос у новцу од катастарског прихода од пољопривреде уплаћиваће се на начин и 

у роковима прописаним за плаћање пореза по Закону о утврђивању и наплати пореза. 
 Утврђивање и наплату самодоприноса врши Републичка управа јавних прихода – радна 
јединица Рача. 
 

Члан 10. 
 Уколико Републичка управа јавних прихода – радна јединица Рача не прихвати разрез 
самодоприноса као посебне категорије разрез ће вршити општинска општине Рача, сходно 
катастарском приходу за 2007. годину сваког домаћинства појединачно. 
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Члан 11. 
Обрачун и наплату самодоприноса из личних примања, односно прихода на које се плаћа 

порез у проценту оствареног нето прихода дужни су да врше исплатиоци тих примања, односно 
прихода са уплатом одговарајућих пореза и доприноса. 
 У погледу принудне наплате, камате повраћаја и застарелости самодоприноса примењују се 
прописи који важе за порезе грађана. 

 
Члан 12. 

Основицу за извршавање самодоприноса чине зараде и лична примања која имају карактер 
зараде, пензије остварене у земљи и иностранству и нето приход од самосталне делатности.  
 Самодопринос се обрачунава на основу одговарајућег примања и прихода утврђених у 
складу са прописима којима се уређује опорезивање одговарајућих прихода. 
 

Члан 13. 
Висина самодоприноса за цео период износи 800.000,00 динара. 

 Ако се остваре средства самодоприноса изнад планираних, вишак средстава ће се 
користити према начину утврђеним чланом 4. ове Одлуке. 
 

Члан 14. 
Надзор над трошењем средстава самодоприноса од стране грађана вршиће се на тај начин 

што ће Савет Месне заједнице најмање једном годишње информисати грађане о приливу и 
трошењу средстава самодоприноса. 
 

Члан 15. 
Уплата самодоприноса врши се на посебан рачун који се води код Управе за јавна плаћања 

бр. 840-663745-12 назив Месни самодопирнос Месне заједнице Бошњане.  
Наредбодавац за преношење средстава самодоприноса је Председник Савета Месне 

заједнице Бошњане. 
 

Члан 16. 
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављувања у Службеном гласнику општине 

Рача, а примењиваће се од 01.01.2007. године. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-15/2006-01            ПРЕДСЕДНИЦА 
Дана: 27.12.2006. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

           Драгана Живановић, с.р. 
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