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На основу члана 29. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања 

("Сл.гласник РС " бриј 72/2009 и 52/2011), члана 3. став 3. Уредбе о критеријумима за 
доношење акта о мрежи предшколских установа и акта о мрежи основних школа (''Службени 
гласник Републике Србије'', број 80/2010) и члана 45. став 1. тачка 7) Статута општине Рача 
("Сл. гласник општине Рача", број 06/08, 2/2010 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на 
предлог Општинског већа општине Рача, дана 09.11.2011. године, донела је: 
 

О Д Л У К У 
о мрежи основних школа на територији општине Рача 

 
 

Члан 1. 
 

 Овом одлуком утврђује се мрежа основних школа на територији општине Рача. 
 Број и просторни распоред основних школа из става 1. овог члана чини саставни део 
ове Одлуке. 
 

Члан 2. 
 

 Мрежу основних школа чини Основна школа "Карађорђе" Рача, Карађорђева број 102 
(у даљем тексту: Основна школа), као јединствена установа за васпитно-образовни рад са 
ученицима на територији општине Рача, која делатност основног васпитања и образовања 
обавља у седишту и ван седишта, организовањем издвојених одељења. 

 
Члан 3. 

 
 Основно образовање и васпитање ученика траје осма година и остварује се у два 
образовна циклуса и то први циклус од првог до четвртог разреда и други циклус од петог до 
осмог разреда. 
 

Члан 4. 
 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 
општине Рача, а објавиће се по добијању сагласности Министарства просвете и науке 
Републике Србије. 
 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
 

Број:020-58/2011-I                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 09.11.2011. године.                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
                                                                                                                 Душан Ђоковић, с.р. 
 
 
 
 

 
 



Број и просторни распоред објекта Основне школе на територији општине Рача 
 

Ред. бр. Седиште Назив Издвојено одељење 
у месту 

Разредност 

1. Рача, Карађорђева бр. 102 "Карађорђе"  
Борци 

Бошњане 
Вишевац 

Вучић 
Велико Крчмаре 
Доње Јарушице 

Доња Рача 
Ђурђево 

Мирашевац 
Мало Крчмаре 

Поповић 
Сипић 

Сепци Брдо 
Сепци Поље 

Сараново 
Сараново Дубочар 

Трска 

I-VIII 
I-IV 
I-IV 
I-IV 
I-IV 
I-IV 
I-IV 
I-IV 

I-VIII 
I-IV 

I-VIII 
I-IV 
I-IV 
I-IV 
I-IV 

I-VIII 
I-IV 
I-IV 

 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи ( "Службени 
гласник РС", број 129/2007) и члана 45. став 1. тачка 7) Статута општине Рача ("Службени 
гласник општине Рача", број 6/08, 2/2010 и 12/2010), на предлог Општинског већа општине 
Рача, Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана  28.12.2011. године, донела је: 
 

О Д Л У К У 
 
 Даје се сагласност Фонду за грађевинско земљиште општине Рача да са привредним 
друштвом "А.С.А. ВРБАК" д.о.о из Лапова, закључи Анекса Уговора, број 352-149, од 
14.07.2009. године. 
 Даје се сагласност на цене и начин усклађивања цена одређених у члану 1. Анекса 
Уговора, број 352-149, од 14.07.2009. године, сагласно члану 28. став 2. Закона о комуналним 
делатностима ("Службени гласник РС", број 88/2011), а које су дате у прилогу Анекса. 

Овлашћује се Зоран Андрејић из Раче, директор Фонда за грађевинско земљиште 
општине Рача, да са привредним друштвом "А.С.А. ВРБАК" д.о.о из Лапова, потпише Анекс 
уговора из става 1. ове Одлуке. 
 Текст Анекса Уговора, број 352-149, од 14.07.2009. године, чини саставни део ове 
Одлуке. 

Одлука ступа на снагу даном доношења.  
Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
Број: 020-79/2011-I                                ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 28.12.2011. године.                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
                                                                                                              Душан Ђоковић, с.р. 
 
  



На основу члана 22. став 2. Закона о јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса ("Сл.. гласник РС", број 25/2000, 25/2002, 
107/2005 и 108/2008-испр. и 123/2007-др.закон), на предлог Општинског Већа 
општине Рача, Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 28.12.2011. 
године, донела је: 

 
O Д Л У К У 

 
 Даје се сагласност ЈКП-у "Рача" из Раче на Програм пословања и улагања 
у развој комуналних делатности у 2012. години, број 581, од 21.12.2011. године. 
 
 Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
Број: 020- 80/2011-I                  ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 28.12.2011. године                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
         Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 6), а у вези са члановима 8., 72.-77. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), и члана 45. став 1. тачка 7), а у 
вези са члановима 109.-117. Статута општине Рача („Службени гласник општине Рача“, број 
06/08, 2/2010 и 12/2010), на предлог Општинског већа општине Рача, Скупштина општине 
Рача, на седници одржаној 29.12.2011. године, донела је: 
 

О Д Л У К У  
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  

ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА  
 

Члан 1. 
У члану 25. у ставу 1. Одлуке о Месним заједницама ("Службени гласник општине 

Рача" број 6/2009 и 12/2010), после алинеје седме додаје се осма, која гласи: 
"-  изгласавањем опозива, тајним гласањем, од стране Збора грађана одржаним за 

подручије целе Месне заједнице." 
У члану 25. у ставу 4. Одлуке уместо речи " одржаће се нови избори за избор члана 

Савета за ту изборну јединицу " стављају се речи "Савет ће именовати новог члана који има 
највећи број гласова, узимајући у обзир кандидате из свих изборних јединица".  

У члану 25.  Одлуке додаје се као нови 5. став, који гласи: 
"Уколико Савет нема могућности да именује новог члана, Председник Скупштине 

општине ће у року од 30 дана од дана када прими обавештење о наступању таквог разлога, 
донети одлуку о расписивању избора за новог члана Савета, за ту изборну јединицу, који се 
морају спровести у року који не може бити краћи од 30 ни дужи од 60 дана од дана 
расписивања избора."  

 
 
 
 



Члан 2. 
У члану 26. став 1. Одлуке,  после алинеје друге додаје се трећа, која гласи: 

 "-  изгласавањем опозива, тајним гласањем, од стране Збора грађана одржаним за 
подручије целе Месне заједнице." 

Члан 3. 
У члану 27. Одлуке мења се став  1. и гласи: 
" Председник Скупштине општине ће у року од 30 дана од дана када прими 

обавештење о наступању разлога из члана 26. ове Одлуке, донети одлуку о расписивању 
избора за нови Савет Месне заједнице, који се морају спровести у року који не може бити 
краћи од 30 ни дужи од 60 дана од дана расписивања избора."  

 
У члану 27. Одлуке у ставу  2. уместо  " У случају доношења одлуке из претходног 

става, до,", ставља се реч "До". 
            Члан 4.    

Остале одредбе Одлуке о Месним заједницама ("Службени гласник општине Рача" 
број 6/2009 и  12/2010) остају непромењене. 

 
             Члан 5. 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
Број:020-81/2011-I        Председник 
Дана: 29.12.2011. године       Скупштине општине Рача 
              Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" 
број 129/07) и члана 45. став 1. тачка 7), а у вези са чланом 95. став 7. Статута општине Рача 
("Сл. гласник општине Рача број 6/08, 2/2010 и 12/2010), на предлог Општинског већа 
општине Рача, Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 29.12.2011. године, 
донела је: 

  
О Д Л У К У  

О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЗБОРУ ГРАЂАНА  
 

Члан 1. 
 

У члану 6. Одлуке о збору грађана, број 020-7/09-I, од 26.03.2009. године,  додаје се 
као други став: 
 "Када се збор сазива за подручије целе Месне заједнице, са дневним редом везаним за 
гласање о опозиву Савета Месне заједнице или о опозиву члана Савета, сазивач збора је у 
обавези да писменим путем о томе обавести Председника Скупштине општине Рача, 
најкасније 5 дана пре дана за када је збор сазван, са достављеним дневним редом, временом и 
местом одржавања збора." 
  

Члан 2. 
    

Остале одредбе Одлуке о о збору грађана, број 020-7/09-I, од 26.03.2009. године,   
остају непромењене. 

 
              



Члан 3. 
 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
  

Број:020-82/2011-I        Председник 
Дана: 29.12.2011. године       Скупштине општине Рача 
              Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

На основу члана 34. став 2. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. 
гласник РС" број 72/2009 и 52/2011), на предлог Општинског већа општине Рача, Скупштина 
општине Рача, на седници одржаној дана 29.12.2011. године, донела је: 
 

 
 О Д Л У К У 

 
 Даје се сагласност на Одлуку Управног одбора Дечијег вртића "Наша радост" Рачa, o 
промени назива установе, број 74/2011, од  24.03.2011. године. 
 
 Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
  

Број:020-83/2011-I        Председник 
Дана: 29.12.2011. године       Скупштине општине Рача 
              Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локланој самоуправи ("Сл. гласник РС", 
број 129/07) и члана 45. став 1. тачка 7) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", 
број 6/08 и 2/2010 и 12/2010), на предлог Општинског већа општине Рача, Скупштина 
општине Рача, на седници одржаној дана  29.12.2011. године, донела је:  

 
О Д Л У К У 

О ПРОШИРЕНИМ ПРАВИМА И ОБЛИЦИМА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ИЗ 
ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ РАЧА 

  
Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се проширена права из области социјалне заштите, која 
остварују појединци и породице у општини Рача као и услови и начин њиховог остваривања.  

 
Члан 2. 

Проширена Права по основу социјалне заштите у смислу ове Одлуке су:  
1. једнократна новчана помоћ;  
2. погребни трошкови корисника новчане социјалне помоћи и лица у стању социјалне 

потребе;  
3. опрема кориснику за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу; 
4. привремени смештај у прихватилиште или прихватну станицу; 
5. помоћ у кући 



6. дневни боравак 
7. помоћ у намирницама 
8. набавка школског прибора, обуће и одеће 
9. новчана помоћ за студенате из осетљивих друштвених гупа 
10. попуст у плаћењу таксе за градско грађевинско земљиште 
11. социјално становање у заштићеним условима 
12. новчана помоћ за незапослене породиље 

 
Члан 3. 

Права и облици социјалне заштите могу да остваре лица која имају пребивалиште 
најкраће 12 месеци  на територији општине Рача.  

Изузетно, лицу које нема пребивалиште на територији општине Рача, а нађе се на 
територији општине Рача у стању тренутне, изузетно тешке ситуације, обезбедиће се 
једнократна помоћ за привремени смештај, исхрану и трошкове превоза до места 
пребивалишта.  
 
1. Једнократна помоћ 

 
Члан 4. 

Право на једнократну помоћ обезбеђује се лицу које се изненада или тренутно нађе у 
стању социјалне потребе, а ради задовољавања основних животних потреба, лечења, набавке 
опреме за новорођенчад, трошкова сахране, прихвата по престанку смештаја и у другим 
ситуацијама које не могу самостално превазићи, путне трошкове и исхрану пролазницима 
који се налазе у стању изузетне потребе, а према процени Центра за социјални рад.  

Право на једнократну помоћ имају појединци или породице чији месечни приход не 
прелази ниво социјалне сигурности, за појединца, утврђен Законом о социјалној заштити и 
обезбеђивању социјалне сигурности грађана, а налазе се тренутно у стању изузетно тешке 
ситуације.  

 
Члан 5. 

Накнаду за опрему новорођенчета могу остварити све мајке, без обзира на социјални 
статус за прво рођено дете. 

Право из става 1. овог члана могу остварити и мајке без обзира на број живо рођене , а 
које су родиле 2 или више детета у једној трудноћи и то за свако живо рођено дете. 

Начин остваривања права из става 1. и 2. овог члана, услове, висину и начин исплате 
ближе ће се дефинисати Правилником који ће донети Општинско веће општине Рача.  

 
Члан 6. 

Једнократна помоћ пружа се у новчаном износу .  
Право на једнократну помоћ појединац или породица могу остварити до три пута 

годишње, уз препоруку Савета месних заједница или Општинског већа општине Рача, с тим 
што укупан годишњи износ једнократне помоћи не може бити већи од просечне зараде у 
Републици Србији за тај месец, а одређиваће се према стварним потребама у конкретном 
случају.  

Уколико се лице изненада и тренутно нађе у стању социјалне потребе, може му се 
исплатити износ до троструког износа новчане социјалне помоћи за појединца, ради 
решавања изузетно тешке ситуације и то на основу стручне процене и мишљења Центра за 
социјални рад.  

У изузетним случајевима Центар за социјални рад може се обратити посебно 
образложеним захтевом Општинском Већу  за једнократну помоћ угроженом лицу, за износ 
већи од утврђеног у члану 5. став 3. ове Одлуке.  



При одлучивању о праву на једнократну помоћ, Центар за социјални рад је дужан да 
цени да ли се пружањем и других облика социјалне заштите може ефикасније постићи 
задовољавање потреба корисника.  

Рок за одлучивање о праву на једнократну помоћ је 8  дана. 
 

Члан 7. 
Накнада за путне трошкове и исхрану признује се лицу које се нађе на територији 

општине Рача ван свог пребивалишта у стању тренутне, изузетно тешке ситуације за 
повратак у место пребивалишта, односно за одвођење у прихватилиште.  

Лицу које није у стању да се само врати у место пребивалишта одређује се пратилац. 
Накнада се одређује у висини стварних трошкова превоза и за исхрану у износу од 

20% од нивоа социјалне сигурности појединца, дневно. 
 
2. Погребни трошкови корисника новчане социјалне помоћи и лица у стању 

социјалне потребе 
 

Члан 8. 
Накнада трошкова сахране (преузимање, транспорт, ковчег, покров и надгробни знак), 

признаје се за случај смрти: 
- лицу које нема законске обвезнике издржавања 
- непознатом лицу 
- појединцу кориснику новчане социјалне помоћи у пуном износу 
- кориснику који се налази у установи социјалне заштите или у другој породици 

Надлежан орган за остваривање овог права је Центар за социјални рад. 
 

3. Опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу 
породицу 

 
Члан 9. 

Опрема корисника за смештај у установу социјалне заштите или другу породицу 
обухвата: одећу, обућу и трошкове за превоз корисника до установе, односно породице.  

Право на опрему има лице које се упућује на смештај у установу социјалне заштите 
или другу породицу, а ту опрему не може само обезбедити.  

Опрема корисника се обезбеђује према стварним потребама корисника у конкретном 
случају.  

Надлежан орган за остваривање овог права је Центар за социјални рад. 
 

4. Привремени смештај у прихватилиште и прихватну станицу 
 

Члан 10. 
Прихватна станица подразумева прихват и краткотрајан смештај лицима којима је 

хитно потребан краткотрајан смештај.  
Трошкови прихватне станице подразумевају трошкове смештаја, исхране у 

зависности од конкретног случаја.  
Прихватилиште за децу и омладину са поремећајима у друштвеном понашању 

подразумева повремено збрињавање до 60 дана, до обезбеђивања трајног збрињавања.  
Трошкови прихватилишта подразумевају трошкове смештаја у висини трошкова 

смештаја у установу социјалне заштите изражене у дневном износу.   
Надлежан орган за остваривање овог права је Центар за социјални рад. 

 
  



5. Помоћ у кући 
 

Члан 11. 
Право на помоћ у кући обезбеђује се старим и изнемоглим хронично оболелим и 

другим лицима која нису у стању да се сама о себи старају. 
Помоћ у кући обезбеђује се обављањем неопходних кућних послова (одржавање 

чистоће стана, набавка хране и других потребних ствари, одржавање личне хигијене и 
слично). 

Надлежан орган за остваривање овог права је Центар за социјални рад. 
 

Члан 12. 
Учешће корисника и његових сродника обавезних на издржавање у трошковима 

помоћи у кући утврђује се на основу мерила и критеријума које доноси орган надлежан за 
остваривање овог права.  

 
6. Дневни боравак 

 
Члан 13. 

Право на дневни боравак има дете ометено у физичком и психичком развоју, дете 
оболело од аутизма, дете са поремећајима у друштвеном понашању и одрасло лице, које има 
право на смештај у установу или у другу породицу ако је, у зависности од степена и врсте 
ометености, могућности и потреба ових лица и других разлога, овакав облик заштите 
најцелисходнији. 

 
Члан 14. 

Право на дневни боравак обезбеђује се упућивањем корисника у одговарајућу 
установу социјалн заштите која врши услуге дневног збињавања или васпитно-образовну 
установу која пружа такве услуге. 

 
Члан 15. 

Учешће корисника и његових сродника обавезних на издржавање у трошковима 
дневног боравка утврђује се на основу мерила и критеријума које доноси орган надлежан за 
остваривање овог права.  

 
7. Помоћ у намирницама 

 
Члан 16. 

Право на помоћ у намирницама може се признати корисницима новчане социјалне 
помоћи и лицима која се нађу у стању социјалне потребе, под изузетним условима 
обезбеђивања прехрабеним и другим артиклима из робних резерви. Право из овог члана биће 
регулисано преко ОО Црвеног крста. 
 

8. Набавка школског прибора, обуће и одеће 
 

Члан 17. 
Право на накнаду трошкова за школски прибор, обућу и одећу једнократно, почетком 

школске године, признаје се ученицима основне и средњих школа из породица које се налазе 
у стању социјалне потребе као и корисницима новчане социјалне помоћи.  

О остваривању овог права одлучује ОО Црвеног Крста, а у висини социјалне 
сигурности за појединца.  
  



9. Новчана помоћ за студенте из осетљивих друштвених гупа 
 

Члан 18. 
Право на новчану помоћ имају редовни студенти из породица које остварују право на 

материјално обезбеђење, студенти без родитељског старања, студенти самохраних родитеља.  
Право из става 1. овог члана остварују и редовни студенти чији је просек 8,00 и већи, 

без обзира на социјалну категорију. 
  Начин остваривања овог права ближе ће се дефинисати Правилником који ће донети 
Општинско веће општине Рача.  
 

10. Попуст у плаћењу таксе за градско грађевинско земљиште 
 

Члан 19. 
Право на ослобађање таксе за градско грађевинско земљиште односи се на кориснике 

новчане социјалне помоћи, хранитељске породице и корисници додатка за туђу негу и помоћ 
који ово право остварују преко Центра за социјани рад. 

 
11. Социјално становање у заштићеним условима 

 
Члан 20. 

 Право на ''Социјално становање у заштићеним условима'' имају социјално угрожени, 
а стамбено необезбеђени појединци и породице по критеријумима Центра за социјални рад 
општине Рача у објектима предвиђеним за социјално становање у заштићеним условима. 
Право на социјално становање у заштићеним условима имају и избеглице и интерно 
расељена лица и породице, под условом да су социјално угрожени, а стамбено необезбеђени. 

 
Члан 21. 

Објекат за социјално становање у заштићеним условима има домаћина социјалног 
становања, који је радно способно лице и члан је већ смештене социјално угрожене, а 
стамбено необезбеђене породице. 

 
Члан 22. 

Први избор корисника и домаћина социјалног становања у заштићеним условима, као 
и све наредне изборе, вршиће Комисија састављена од релевантних представника, у складу 
са критеријумима из уговора о реализацији одређеног пројекта социјалног становања у 
заштићеним условима, а уговоре о становању са корисницима, закључује Центар за 
социјални рад. 

Уколико престане потреба за збрињавање корисника из претходног става ове Одлуке , 
Општина може променити намену, под условом да се исти користи за потребе социјалне 
заштите. 

 
Члан 23. 

Корисници права, као и домаћин социјалног становања, не плаћају накнаду за 
коришћење стана (станарину), али су дужни да плаћају трошкове за комуналне услуге, 
(струју, воду, накнада за коришћење грађевинског земљишта..., ) на начин и у роковима 
утврђеним уговором из члана 22. ове Одлуке. 

 
Члан 24. 

Намена објеката за социјално становање у заштићеним условима, не може бити 
промењена док постоји потреба за збрињавањем корисника из члана 22. ове Одлуке. 

 
 



12. Новчана помоћ за незапослене породиље 
 

Члан 25. 
 Незапосленој породиљи припада право на месечну новчану помоћ у трајању од 12 
месеци, почев од месеца у коме је поднет захтев. 
 Право из става 1. овог члана оствариће незапослена породиља која роди живо рођено 
дете почев од 01.01.2012. године и која поднесе захтев за остваривање овог права у року од 3 
месеца од дана рођења детета. 

Начин остваривања овог права, услове, висину и начин исплате ближе ће се 
дефинисати Правилником који ће донети Општинско веће општине Рача.  

Надлежан орган за остваривање овог права је Центар за социјални рад. 
 

Члан 26. 
Општинско Веће решава у другом степену  по жалбама на решења Центра за 

социјални рад из оквира права и дужности општине. 
 

Члан 27. 
Средства за реализацију ове Одлуке определиће се у буџету општине у складу са 

финансијским планом и буџетским могућностима.  
 

Члан 28. 
Даном почетка примене ове Одлуке престаје да важи Одлука о проширеним правима 

и облицима социјалне заштите из области социјалне заштите у општини Рача ("Службени 
гласник општине Рача" број 11/08 и 12/09 и 12/2010) 

 
Члан 29. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Рачa”, а примењиваће се почев од 01. јануара 2012. године. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-84/2011-I 
Дана: 29.12.2011. године                                  ПРЕДСЕДНИК 
                                                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
              Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

На основу члана 9. став 3. Одлуке о оснивању Савета за одбрану и јавну безбедност 
општине Рача, број 020-80/09-I, од 28.12.2009. године, на предлог Општинског већа општине 
Рача, Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 29.12.2011. године, донела је : 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу чланова Савета за одбрану и јавну безбедност општине Рача 

као повремено радно тело Скупштине општине Рача 
 

 
 Разрешавају се дужности чланова Савета за одбрану и јавну безбедност општине Рача, 
због престанка основа по коме су изабрани, и то: 
 
 



1. Радослав Здравковић из Раче, због престанка функције заменика Председника 
општине Рача; 

2. Будимир Миленковић из Бошњана, због престанка функције директора Фондова 
општине Рача; 

3. Др. Горан Ивановић из Раче, због престанка функције директора Дома здравља у 
Рачи. 

 
Решење ступа на снагу даном доношења. 
 
Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
Број:  020-86/11-I                            ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 29.12.2011. године                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

                                                                                                      Душан Ђоковић, с.р. 
 

 
На основу члана 6. став 1. Одлуке о оснивању Савета за одбрану и јавну безбедност 

општине Рача, број 020-80/09-I, од 28.12.2009. године, на предлог Општинског већа општине 
Рача, Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 29.12.2011. године, донела је : 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању чланова Савета за одбрану и јавну безбедност општине Рача 

као повремено радно тело Скупштине општине Рача 
 

 
 За чланове Савета за одбрану и јавну безбедност општине Рача, на мандатни период 
до истека мандата Савета, именују се: 
 

1. Милан Благојевић из В. Крчмара, заменика Председника општине Рача; 
2. Зоран Андрејић из Раче,  директор Фондова општине Рача; 
3. Др. Дејан Милосављевић из Крагујевца, директор Дома здравља у Рачи; 
4. Горица Ћоралић из Раче, судија Основног суда у Крагујевцу-судска јединица у Рачи; 
5. Драган Куч, судија за прекршаје у Рачи. 

 
 

Решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења. 
 
Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
Број:  020-87/11-I                           ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 29.12.2011. године                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

                                                                                                      Душан Ђоковић, с.р. 
 

 
  



На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локланој самоуправи ("Сл. гласник РС", број 
129/07), члана 45. став 1. тачка 7) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 6/08 и 
2/2010 и 12/2010) и члана 55. ставови 5. и 6.  Закона о водама ("Службени гласник РС", број 30/10), а 
по прибављеном мишљењу ЈВП „Србијаводе“ ВПЦ „Морава“ Ниш, број 1971/3 од 24.05.2011. године, 
на предлог Општинског већа општине Рача, Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана  
29.12.2011. године, донела је:  

 
 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА ЗА ВОДЕ II РЕДА НА 
 ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА У 2011. ГОДИНИ 

 
 

I Увод 
     Оперативни план  за одбрану од поплава за воде II реда на  територији општине Рача у 
2011. години садржи податке потребне за ефикасно спровођење одбране од поплава, 
критеријуме за проглашавање одбране од поплава, имена руководилаца и називе субјеката 
одбране од поплава, начин узбуњивања и обавештавања. 
 Општина Рача је једна од седам општина Шумадијског округа, налази се у 
средишњем делу Србије. По пространству своје територије од 216 км2, рачанској општини 
припада само 9,04% укупне површине Шумадијског округа и она заузима пето место у 
округу испред општина Баточине и Лапова. 
 У насељима Рачанске општине је по попису из 2002. године живело 12962 стално 
насељених становника у 4196 домаћинстава. 

На територији Рачанске општине, поред варошице Рача, налази се и седамнаест 
сеоских насеља.  
 Рељеф је представљен типичним шумадијским валовито-брежуљкастим тереном, тако 
да на низију долази 45,8% а на брдски рељеф 54,2%. Општини Рача припада крајњи северни 
део шумадијског округа, тј. делови реке Раче и Јасенице, области које пружају разнолике 
природне и привредне могућности. 

Типови земљишта на подручју општине Рача, условљени су рељефом, геолошким 
саставом подлоге и климатским приликама. 

У долинама реке Јасенице и Раче заступљен је алувијум, на терасама и нижем побрђу  
преовлађује смоница, а на вишем побрђу општине гајњача. 
 
   II Процена могуће угрожености од поплава 

Бујичне поплаве мањег интензитета дешавају се скоро сваке године на нашем 
подручју али ретко се дешава да захвате велика подручја. Бујична поплава великих размера 
догодила се 1999. године, када су настале огромне штете на саобраћајницама, занатским и 
стамбеним објектима и у пољопривреди. Највећа разарања су се догодила дуж тока реке Раче 
у насељима Рача и Вучић.  

Географски посматрано, општина Рача се налази у средишњем делу Србије, смештена у 
источном пределу Шумадије и захвата сливно подручје средњег и једног дела горњег тока 
реке Раче а северозападним делом своје територије залази у долину Јасенице. 

Рача извире југозападно од територије општине испрод брда Светиње (450 м) у селу 
Чумићу на 410 м надморске висине а улива се у В. Мораву источно од Марковца на 96 м 
надморске висине., према томе укупан пад Раче је 314 м а просечан пад је 6,8%. Од  
изворишта Рача тече према истоку у Горње Јарушице одакле креће према североистоку и 
северу где улази на рачанску територију код Доњих Јарушица.Овај правац задржава до 
села Ђурђева где прави лакат и скреће према истоку до Вишевца, а потом тече према 
југоистоку до варошице Раче, одакле углавном има источни правац до напуштања 
рачанске територије код села Доња Рача. Код уласка у рачанску теритоију у насељу Д. 
Јарушице ток реке је на око 200м над.висине а код Доње Раче при изласку на око 112 м 



нд.висине. Према томе на дужини од око 30 км пд реке Раче је око 88 м, међутим стварни 
падови се крећу између 0,5 и 1м на километар дужине. Од варошице Раче она има 
карактер праве равничарске реке са изразито вијугавим током, плитким коритом и са 
много растиња. 
Река Рача припада повременим водотоцима зато што за време сушних година пресушује у 
току лета због недовољних падавина, повећаног испаравања и слабе издашности извора, а 
повремено због обилних падавина, углавном са пролећа и јесени, нагло набуја и плави 
алувијалну раван углавном низводно од варошице Рача. 
Због истакнутог кретања водостаја Раче и честих појава екстремних вода, она је у свом 
току од села Вишевца равничарска водоплавна река. На њен режим и сам ток веома утичу 
бујичне притоке. Због свега тога она чини огромне штете пољопривредном земљишту, 
које је потенцијално високе продуктивности. Ове штете се изражавају не само плављењем 
пољопривредних површина него и одношењем продуктивног земљишта и засипањем 
стерилним наносом. 
С обзиром да је слив Раче претежно обешумљен, тј под биљним културама и травом, 
обилне краткотрајне падавине утичу да водотоци у њеном сливу брзо набујају и изливају 
се из тих плитких и кривудавих корита плавећи околно ниско земљиште. Мада су те 
поплаве краткотрајне, трају 1-2 дана, оне наносе знатне штете усевима, веће штете 
набујалом водном стихијом чини сама река Рача, тако да су честе полаве у прошлости 
биле у Д. Јарушицама, Борцима, Ђурђеву, Вишевцу, Поповићу, Рачи  и Доњој Рачи. 
На територији рачанске општине река Рача има пет левих и шест десних притока. Леве 
притоке су: Гочобијски поток (око 3км) и Јабуковачки поток (око 2км) у Д. Јарушицама, 
Лукањски поток (око 5км) у Ђурђеву, Бошњански поток (око 6 км), протиче кроз 
Бошњане и Адровац, Доловски поток (око5,5 км) чини границу оппштине према 
великопланској општини.Са десне  у Рачу се уливају Крчмара (око 12 км), Мучибаба ( око 
5 км),  Изиповац ( око 3,5 км), Поповићски поток ( око 4 км), Мирашевачки поток ( око 10 
км) и Сипићски поток ( око 11 км). 

Имајући у виду да река Рача има неуравнотежен водостај у зависности од климатских 
прилика, неопходно је предузети одговарајуће мере са циљем спречавања поплава. Велику 
улогу у изједначавању вода и смањивању поплавних таласа на Рачи њеним притокама 
имале би мање акумулације које би требало подићи на Крчмари, Сипићском потоку и Рачи 
и на њеном лакатастом скретању тока између Ђурђева и Вишевца. 
Јасеница, највећа и најбогатија водом река у Шумадији, протиче северозападним делом 
територије рачанске општине кроз села Сараново и Сепце, правцем ЈЗ-СИ у дужини око 5 
км регулисаног речног корита. Јасеница је у овом подручју типично равничарска река која 
је пре регулације корита често плавила своју пространу алувијалну раван наносећи велике 
штете пољопривредним усевима. Поседује воду током целе године и припада сталним 
водотоцима са амплитудом екстремног водотока од 310-350 цм.Велике воде ( максимални 
годишњи протицај) јављају се најчешће у периоду отапања снега и у кишовитим 
месецима-марту, априлу и мају, а тада су и ризици од плављења повећани. 

 
  

III ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАТИВНОГ ПЛАНА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВА 
 
 1. Упозоравање 
 1.1. Уочавање поплаве и прогноза 
 За локални центар за пријем упозорења одређује се канцеларија телефонске централе 
Општинске управе Општине Рача, са бројем телефона 034/751-175. У случају немогућности 



коришћења телефона, комуникација се успоставља преко радио станице из система 
општинских веза. 
 Шефови месних канцеларија, задужени су да благовремено обавесте локални центар 
за пријем упозорења о порасту водостаја на реци Рачи и Јасеници, као и о стањима осталих 
водотока на својим теренима. 
 Уколико се поплава деси ван радног времена, шефови МК обавештавају руководиоца 
одбране од поплава на телефон број 064/8084-002 или преко Полицијске станице - Рача на 
број телефона 034/569-486 или 92. 
 На основу добијених информација са терена, руководилац одбране од поплава врши 
њихову проверу код следећих извора: 
 - ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава", Ниш, РЈ „Велика Морава“ Ћуприја, на телефон 
помоћника руководиоца одбране од поплава за водно подручје Морава, Зорана Танасковића, 
број 064/840-41-13 и секторског руководиоца одбране од поплава А.Д. Водопривреда“ 
Смедеревска Паланка, Зорана Станковића, на тел. број 064/829-44-01. 
 (Имена одговорних секторских руководиоца и њихови бројеви телефона, одређени су  
Наредбом о утврђивању оперативног плана за одбрану од поплава за 2011. годину, коју је 
донео Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде "Службени гласник РС број 
15/2011 од 8. марта 2011. године" .) 
 Општински руководилац одбране од поплава са својим помоћником проверава 
добијене информације и изласком на терен. 
 На територији општине не постоје локалне референтне водомерне и кишне станице, 
те се добијене информације тумаче искуствено. 
 При прогнозама РХМЗ о изузетно великим количинама падавина, руководилац 
одбране од поплава телефоном налаже активирање осматрача водостаја на водотоцима и 
одређује учесталост осматрања. 
 За осматраче се одређују шефови месних канцеларија Сениша Миловановић, 
Желимир Урошевић, Предраг Петронијевић и Мирослав Карић који визуелно осматрају 
водостај и достављају повратну информацију локалном центру за пријем упозорења. 
 У случају да су повратне информације од ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава" Ниш, 
такве да се очекује наилазак поплавног таласа већег обима, активира се штаб одбране од 
поплава за рад током 24 часа. 
 Са успостављањем двадесетчетворочасовног рада, обавезе осматрача су да свака два 
сата јављају о стању водостаја. Јављање је телефонски или радио станицом из месне 
канцеларије. 
 Са осматрањем се престаје након налога од стране општинског руководиоца одбране 
од поплава. 
 
 1.2. Оглашавање упозорења 
 Упозорења морају бити самерена са очекиваном јачином поплаве, координирана и 
компатибилна са РХМЗ, а утврђена од стране штаба за одбрану од поплава. 
 При прогнозама о већим поплавним таласима, информације о могућим опасностима и 
последицама искључиво се преносе Штабу за ванредне ситуације општине Рача и надлежним 
субјектима укљученим у систем заштите и спасавања од поплава (ЈКП ''Рача'', Фонд за 
водопривреду, уређење пољопривредног земљишта, шумарство и заштиту животне средине,   
Дом здравља, Полицијска станица Рача).  
 Уколико се процени долазак поплавног таласа у року већем од два часа, порука се 
упућује у писаној форми - обавештење, у супротном се упућује телефоном о чему се 
сачињава службена белешка. 
 Обавештења шаље руководилац преко курира, а доставнице морају бити потписане од 
стране руководилаца ових организација. 
 По пријему и провери информација са терена врши се и обавештавање грађана о 
наилазећој опасности од поплава. 



 За формулисање и пласирање информација, одређује се при Општинској управи 
општине Рача, Ненад Голубовић са бројем телефона 064/8084-040, а на основу добијеног 
налога од Команданта Штаба за ванредне ситуације. 
 Лице за информисање доставља информације о наилазећим опасностима од поплаваа : 
 - локалној радио станици, 
 - шефовима месних канцеларија, како би усмено обавештавали становништво. 
 
2. Евакуација и спасавање   
 У зависности од локације и обима поплавног таласа штаб за руковођење одбраном од 
поплава ће благовремено урадити следеће: 
 а) Осигурати да је угрожено становништво, путем локалне радио станице, телефоном, 
јављањем од врата до врата, полицијским или другим колима или употребом гласоговорника, 
обавештено о потреби евакуације, о томе где је сигурно и крајње одредиште, којим путевима 
се иде и које је расположиво време за акцију; 
 б) Обезбедити са ЈКП "Рача" Рача и предузећем за превоз "Аутосаобраћај" из 
Крагујевца РЈ Рача, генералну помоћ за транспорт и припрему домаћинстава и привреде за 
евакуацију са подручја за која се процени да ће бити плављена, или су већ плављена; 
 в) Обезбедити са Домом здравља из Раче, особље и опрему за специјалну помоћ 
онима којима је таква помоћ посебно потребна (слепи, инвалиди); 
 г) Осигурати да је евакуација комплетна; 
 д) Успоставити са Полицијском станицом – Рача контролу саобраћаја, како се не би 
ушло у опасне зоне и идентификовати путеве и возила за евакуацију; 
 ђ) Успоставити надзор над спровођењем евакуације, како би се обезбедила сигурност. 
2.1.. Центар за пријем угрожених 
 На основу досадашњих искустава у насељеном месту Рача,  непосредно од поплава 
може бити угрожено 100 домаћинстава. Њихов смештај је организован локално, код њихових 
пријатеља и рођака у овом насељу. У случају да нема довољно места Штаб за ванредне 
ситуације и Савет месне заједнице обезбедиће  простор за смештај угрожених лица. 
 За остала насеља која нису наведена, а споменута су у уводном делу, Штаб за 
ванредне ситуације савети месних заједница одредиће правце евакуације и прихватне центре. 
 Прихватни центри за пријем формирају се и престају са радом на основу наредбе 
Општинског штаба за ванредне ситуације. 
 Средства за обезбеђење опреме, сервисних услуга и неопходног снабдевања центра за 
пријем, у условима поплава, обезбеђује Општинско веће општине Рача, односно Савет Месне 
заједнице. 
 2.2. Ургентне мере 
 У сарадњи са Домом здравља из Раче, Територијалном ватрогасном јединицом, 
Електродистрибуцијом, ПТТ службом и противпожарном службом Полицијске станице Рача, 
предузимају се ургентне мере према процедурама предвиђеним њиховим плановима за 
ванредне ситуације. 
   

            3. Информисање јавности 
 3.1. Ургентне информације 
 На основу донетих одлука Штаб за ванредне ситуације, лице задужено за пријем и 
прослеђивање информација у јавност, а у периоду пре, за време и одмах након поплава, 
прима и прослеђује информације, које у себи укључују и: 
 а) претходно опажање, упозорење и поруку о евакуацији. Поруку исказати речима, 
које ће допринети максималној позорности јавности; 
 б) податке о томе које ће акције бити предузете, о локацијама које су безбедне, о 
просторима које треба избећи, о локацији прихватних центара и податке о начинима како 
добити ургентну помоћ; 



 в) податке о акцијама које су предузете или ће бити предузете у вези са одбраном од 
поплава; 
 г) позиве за радну снагу, опрему или другу врсту потребне помоћи за евакуацију, 
смањење штете или о активностима на уклањању последица од поплаве. 
 Лице задужено за информисање јавности у сарадњи са Штабом за ванредне ситуације 
вршиће пријем, обраду и дистрибуцију добијених информација, које треба пласирати, а с 
обзиром на: 
 а) форму и садржину појединог типа информације; 
 б) процедуру како и коме се упућују упозорења и друге релевантне поруке; 
 в) извор и веродостојност поруке; 
 г) повезаност комуникацијске опреме. 
 
 4. Успостављање плана 
 
 4.1. Утврђивање потенцијала 
 У случају већих поплава биће ангажовани кадрови надлежних служби ЈВП 
"Србијаводе" ВПЦ "Морава" Ниш, РЈ „Велика Морава“ Ћуприја, А.Д. Водопривреда“ 
Смедеревска Паланка, ЈКП "Рача" - Рача, Општинска управа општине Рача, приватни 
предузетници и угрожене месне заједнице. 
  
 4.2. Расподела одговорности 
 Одбраном од поплава у Републици руководи главни руководилац одбране од поплава 
на основу и у оквиру овлашћења утврђених законом. 
 Непосредну одбрану од поплава на територији општине Рача организује Штаб за 
одбрану од поплава кога сачињавају: руководилац и помоћници (председници савета месних 
заједница) за угрожена насељена места. 
 Одбрана од поплава организује се и врши у зависности степена опасности, а према 
следећим фазама: припрема за одбрану, редовна одбрана и ванредна одбрана. 
 Одбрану од поплава на територији Републике у појединим фазама проглашава својом 
наредбом руководилац одбране од поплава на водном подручју, на предлог секторског 
руководиоца, а у складу са условима и критеријумима утврђеним Оперативним планом 
одбране од поплава и о томе обавештава главног руководиоца одбране од поплава. 
 Руководилац за одбрану од поплава на водном подручју има право да, на предлог 
помоћника и секторских руководилаца, укине поједину фазу одбране од поплава пре него 
што се достигну критеријуми утврђени оперативним планом одбране од поплава, ако 
закључи да стање заштитних објеката и хидрометеоролошке прилике то дозвољавају. 
 Наредбу о проглашењу и престанку одбране од поплава, руководилац одбране од 
поплава на водном подручју, доставља општинском руководиоцу одбране од поплава, који о 
томе обавештава председника општине. Штаб за одбрану од поплава Наредбом проглашава и 
укида одбрану од поплава и бујица. 

Скупштина општине именује општински штаб за одбрану од поплава. 
Штабом одбране од поплава на територији општине руководи општински руководилац 

за одбрану од поплава. 
Заменик Председника Општине је руководилац одбране од поплава и бујица а његов 

заменик је Директор Фонда за водопривреду, уређење пољопривредног земљишта, 
шумарство и заштиту животне средине општине Рача. 

Општински руководилац за одбрану од поплава, има своје помоћнике за свако 
насељено место (председнике савета месних заједница). По потреби помоћници имају 
поверенике за посебно угрожене делове насеља.  
 Општински руководилац одбране од поплава за време одбране од поплава врши 
нарочито следеће послове: 



 а) сарађује са  помоћником руководиоца одбране од поплава" ЈВП "Србијаводе" ВПЦ 
"Морава", Ниш, РЈ „Велика Морава", Ћуприја, на телефон помоћника руководиоца одбране 
од поплава за водно подручје Морава, Зорана Танасковића, број 064/840-41-13 и секторског 
руководиоца одбране од поплава А.Д. Водопривреда“ Смедеревска Паланка, Зорана 
Станковића, на тел. број 064/829-44-01. 
 б) координира рад помоћника у насељеним местима, 
 в) прикупља информације са угрожених подручја, анализира их и обавештава Штаб за 
ванредне ситуације, 
 г) предлаже Општинском штабу за ванредне ситуације увођење одговарајућег степена 
одбране од поплава, укључујући и ванредно стање и издавање наредбе о предузимању мера 
на ангажовању радне снаге, механизације и других средстава. 
 Помоћници општинског руководиоца одбране од поплава (председници савета месних 
заједница), врше нарочито следеће послове: 
 1. спроводе наредбе општинског руководиоца за одбрану од поплава, информишу га о 
стању на терену, 
 2. воде евиденцију о предузетим радовима, мерама и утрошеним средствима за 
обезбеђење система заштите и спасавања од поплава, 
 3. подносе извештај општинском руководиоцу по завршетку одбране од поплава, а по 
потреби и у току одбране, 
 4. воде дневник одбране од поплава. 
 Повереници помоћника општинског руководиоца одбране од поплава врше нарочито 
следеће послове: 
 - предлажу спровођење радова и мера на свом терену, 
 -организују и руководе хитним радовима и мерама у свом рејону по налогу 
помоћника, 
 - извештавају помоћника о предузетим мерама и воде евиденцију о стању на терену, 
ангажованом људству, механизацији и др. 
 Лице задужено за информисање јавности (Ненад Голубовић са бројем телефона 
064/8084-040, службеник Општинске управе општине Рача,) под надзором општинског 
руководиоца одбране од поплава, обавља следеће послове:  

- прати спровођење одбране од поплава, прикупља све извештаје ЈВП "Србијаводе" 
ВПЦ "Морава", Ниш, Радне јединице "Велика Морава", Ћуприја, А.Д. Водопривреда“ 
Смедеревска Паланка и хидрометеоролошке службе и упознаје се са њима, 

- даје обавештења средствима јавног информисања, 
- одржава везу са центрима за обавештавање и средствима за информисање. 
Руководилац одбране од поплава у најкраћем року извршиће удаљавање лица које 

несавесно или нестручно обавља поверене послове одбране од поплава или на други начин 
штетно утиче на спровођење одбране и сменити га са дужности на спровођењу мера заштите 
од поплава. Руководилац који је сменио са дужности поједина лица, дужан је да на њихово 
место одмах постави друга лица. 
           Све време трајања активности на одбрани од поплава, Главни руководилац одбране је у 
контакту са командантом Штаба за ванредне ситуације (председником општине) и Општинским 
већем. По завршеним активностима дужан је да Општинском штабу за ванредне ситуације, 
Општинском већу односно Скупштини општине, у року од 15 дана, достави извештај о последицама, 
насталој штети и ангажованим снагама и средствима у поступку одбране од поплава. 
  

Активности и расположиви капацитети у људству и техници у  
ванредним околностима ЈКП "Рача", Рача 

  
 ЈКП ''Рача'' из Раче ангажовала би све расположиво људство и механизацију у 
одбрани од поплава, као и санирању последица од штета, које би поплава нанела. Такође, 
снабдевало би грађане водом из цистерни до нормализације водоснабдевања. 
 



Преглед материјално техничких средстава којима располаже ЈКП "Рача", Рача, која 
могу бити ангожована у заштити од поплава 

- Камион ФАП т 19, 21......................................................1 
- Камион ФАП т 13,14........................................................1 
- Радна машина (ровокопач) ЈЦБ 4х4............................. 1 

 
            Контакт особа: Ивица Марковић, директор ЈКП "Рача",Рача 
 Контакт телефон: 034/751-221, 751-339  или 064/8084-151 

 
Поред наведених материјално техничких средстава, у поступку отклањања последица 

од поплава биће ангажована и одговарајућа средстава у власништву других правних 
субјеката и физичких лица са подручја општине Рача у складу са важећим прописима из ове 
области. 

Права и дужности грађана и правних лица у одбрани од поплава и бујица су радна и 
материјална обавеза.Дужности из претходног става грађани и правна лица извршавају на 
основу Наредбе руководиоца одбране од поплаве и бујица.Радна обавеза грађана у периоду 
одбране од поплаве састоји се у извршавању одређених послова и задатака. Радној обавези 
подлежу сви грађани који су навршили 16 година живота и други на основу Закона. За 
потребе одбране од поплава грађани су дужни да ставе на располагање: моторна, превозна и 
специјална возила, грађевинске и друге машине и црпне пумпе. 
 Општинско веће доноси прописе о начину утврђивања накнаде и исплати грађанима и 
предузећима за коришћење њихових средстава употребљених у периоду одбране од поплава. 

Сви субјекти који су у оперативном плану укључени за одређене специфичне 
активности везане за спровођење одбране од поплава, дужни су да их извршавају стручно и у 
складу са важећим прописима. 

 
С  П  И  С  А  К 

РУКОВОДИЛАЦА ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА 
 

ФУНКЦИЈА ИМЕ И ПРЕЗИМЕ АДРЕСА КОНТАКТ 
ТЕЛЕФОН 

ГЛАВНИ 
РУКОВОДИЛАЦ 

Милан Благојевић Општина Рача  
064-8084-002 

ЗАМЕНИК 
ГЛАВНОГ 
РУКОВОДИОЦА 

Зоран Андрејић Општина Рача  
064-8084-004 

Помоћник за  
Рачу 

Миладин Милић Рача 
 

069/80-84-065 

Помоћник за 
Вучић 

Александар Ђорђевић Вучић 
 

034/536-528 
 

Помоћник за 
Мирашевац 

Ранко Аџић Мирашевац  
064/4527760 

Помоћник за  
Поповић 

Бојан Миловановић Поповић 034/752-127 
064/208-60-84 

Помоћник за 
Борци 

Слободан Марковић Борци 034/531-821 
063/89-96-513 

Помоћник за  
Доње Јарушице  Дарко Петровић Доње Јаручице                 

034/532-054 

Помоћник за 
Мало Крчмаре 

  
Љубодраг Мићковић 

 
Мало Крчмаре 

  
034/571-342 



Помоћник за 
Велико Крчмаре 

 
Будимир Гавриловић 

 
Велико Крчмаре 

 
034/571-358 

Помоћник за 
Трску 

 
Драган Голубовић 

 
Трска 

034/763-257 
066/95-34-106 

Помоћник за  
Сипић 

 
Живадин Ђорђевић 

 
Сипић 

034/534-125 
763-150 
064/249-05-22 

Помоћник за 
Бошњане 

 
Стеван Милошевић 

 
Бошњане 

034/751-928 
064/482-98-12 

Помоћник за 
Вишевац 

 
Зоран Миленовић 

 
Вишевац 

 
064/2086084 

Помоћник за  
Ђурђево 

Миладин Филиповић  
Ђурђево 

 
064/3720-054 

Помоћник за 
Сараново 

 
Рајко Живановић 

 
Сараново 

064/27-30-242 
069/80-84-085 

Помоћник за 
Сепце 

Слободан Јевтић Сепци 034/821-540 

Помоћници за 
Доњу Рачу 

 
Слађан Милановић 

 
Доња Рача 

 
063/604-835 

 
  
 Овај програм ће се објавити у „Службеном гласнику СО Рача“. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
 
Број:  020-85/11-I                           ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 29.12.2011. године                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

                                                                                                      Душан Ђоковић, с.р. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Према решењу Министарства за информисање Републике Србије, број 632-00590/93-03 од 
13.05.1993. године, Службени гласник општине Рача уписан је у регистар средстава јавног 
информисања под редним бројем 1461 од 11.05.1993. године. 
Издаје Општинска управа Рача; Главни и одговорни уредник Душица Миљојковић, секретар 
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205. 


