
 
 
Рача, 07.09.2016. године – број 26                      Цена 100,00 динара 
 
 
 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 
О д л у к е 
Одлука о давању сагласности Председнику општине Рача у вези са уговором број 401-
198/2016-III-01 од 12.07.2016.године 2 

Одлука о додели средстава из буџета општине Рача у 2016. години за финансирање програма 
невладиним организацијама и удружењима грађана за спровођење програма и пројеката од 
јавног интереса 

2 

Одлука о додели средстава из буџета општине Рача у 2016. години за финансирање програма 
у оквиру Јавног конкурса за доделу средстава традиционалним црквама и верским 
заједницама 

4 

Одлука о додели средстава из буџета општине Рача у 2016. години за финансирање програма 
у области спорта у оквиру Другог јавног позива 6 

Р е ш е њ а 
Решење о образовању Комисије за накнадно утврђивање штете настале елементарном 
непогодом – обилним падавинама и поплавом у марту 2016. године на територији општине 
Рача на инфраструктури, грађевинским објектима и другим материјалним добрима 

10 
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На основу члана 37. Пословника о раду Општинског већа општине Рача ( „Сл. гласник 
општине Рача“, бр. 1/2009 и 17/2016), Општинског већа општине Рача, на седници одржаној 
дана 06.09.2016. године, донело је:   

 
О Д Л У К У 

 
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Председнику општине Рача, да може у име општине Рача, 

да  у складу са законом, извршење обавеза предвиђених Уговором  број 401-198/2016-
III-01 од 12.07.2016.године повери Јавном предузећу „Дирекција за изградњу општине 
Рача“, Рача која је и основана за обављање делатности предвиђених овим Уговором.  
 

2. Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

3. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 
 

 
ОПШТИНСКОГ ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 
Број: 401-323/2016-II-01                                П Р Е Д С Е Д Н И К  
Дана: 06.09.2016. године                                                          Ненад Савковић, с.р. 
 
 
 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07 
и 83/2014 др.закон), члана 66. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 
06/08,02/10 и 12/10), и члана 37. Пословника о раду Општинског већа ("Сл. гласник 
општине Рача", број 01/09), Општинско веће општине Рача, на седници одржаној дана 
06.09.2016. године,донело је: 
 

ОДЛУКУ 
o додели средства из буџета општине Рача у 2016. години, за финансирање 

програма невладиним организацијама и удружењима грађана за спровођење 
програма и пројеката од јавног интереса 

 
 

1. Из буџета општине Рача у 2016.години, за реализацију програма невладиним 
организацијама и удружењима грађана за спровођење програма и пројеката од 
јавног интереса , у оквиру Другог јавног позива, додељују се новчана 
средства следећим невладиним организацијама: 

 
1. Пројекат Ловачког удружења " Градиште" под називом " 
ПОБОЉШАЊЕ ЛОВНО‐ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ ЛОВИШТА" 
БУКОВАЦ" КРОЗ ПОДИЗАЊЕ ЛОВНО‐ ТЕХНИЧКИХ  ОБЈЕКАТА  У  
СКЛОПУ  КОМПЛЕКСА  ЛОВАЧКОГ  ДОМА  У  РАЧИ  ".‐ 
443.490,00 
динара; 
2. Пројекат Друштво пчелара " Карађорђево трмчиште" под називом 
"ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈУ ПЧЕЛАРСТВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 
РАЧА У 2016.ГОДИНИ "‐120.000,00 динара‐ КОМИСИЈА ПРЕДЛАЖЕ ДА 
СЕ НА ПРОЈЕКТУ ФИНАНСИРАЈУ СЛЕДЕЋЕ АКТИВНОСТИ: 
ОРГАНИЗАЦИЈА И СПРОВОЂЕЊЕ ПОСЕТЕ МАНИФЕСТАЦИЈИ 
ТАШМАЈДАН 2016 СА 60.000 ДИНАРА И ГОДИШЊА СКУПШТИНА СА 
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СТРУЧНИМ ПРЕДАВАЊЕМ СА 60.000,00 ДИНАРА; 
3. Пројекат Удружење ратних ветерана, инвалида и породица палих 
бораца Рача   под називом " СОЦИЈАЛНА КАРТА БОРАЦА РАЧЕ " – 
235.000,00 динара ( Укупна вредност која је тражена из буџета је умањена за 
износ трошкова комуналних услига које су наведене у пројектним 
активностима и представљају неприхватљив трошак); 
4. Пројекат Окружна организација савеза слепих Србије под називом " ЗА 
ЈЕДНАКЕ МОГУЋНОСТИ КАСНИЈЕ ОСЛЕПЕЛИХ ЛИЦА " ‐54.200,00 
динара 
5. Пројекат КУД"Основна школа Карађорђе"Рача под називом " 
ОЧУВАЊЕ ТРАДИЦИЈЕ И ФОЛКЛОРА КОД ДЕЦЕ ШКОЛСКОГ 
УЗРАСТА "‐80.000,00 динара, 
6.Пројекат    "Центра     за     митолошке     студије     Србије"     под     
називом " ОСЛОБОДИЛАЧКИ ПОКРЕТИ НАРОДА БАЛКАНА У 
19.ВЕКУ"‐ 100.000, 00 динара; 
7. Пројекат " Кинолошко друштво" Младост под називом " ЈАЧАЊЕ 
КАПАЦИТЕТА КИНОЛОШКОГ ДРУШТВА"МЛАДОСТ " ‐100.000,00 
динара 
8. Пројекат Савез ратних војних инвалида, породица палих бораца и 
ветерана Србије свих ратова" под називом " РАЧАНСКИ ХЕРОЈИ " 
‐250.000,0 динара; Комисија предлаже да се на пројекту финансирају 
следеће активности: ‐ припремање простора за изградњу спомен парка са 
100.000,00 динара и фаза израде стазе и спомен парка са 150.000,00 динара; 
 

2.Против ове одлуке, Подносилац пријаве на јавни позив, може поднети приговор 
Општинском већу општине Рача у року од три дана од дана пријема Одлуке. 

 
3. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача и на званичној интернет 
страни општине Рача. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Чланом 12. и 13. Правилника о додели средстава из буџета општине Рача за програме у 

области спорта ("Службени гласник општине Рача", број 15/2015) предвиђено је да 
Комисисја врши стручни преглед и даје оцену поднетих програма, на основу 
Правилника, закона, услова и критеријума наведених у јавном позиву и доставља 
Општинском већу предлог за одобравање програма са редоследом приоритета и предлогом 
износа буџетских средстава за финансирање предложених програма. 

Чланом 6. Правилника утврђени су критеријуми за вредновање програма невладиних 
организација. 
 

Јавни позив је објављен дана 15.08.2016. године на званичној интернет страни општине 
Рача. Рок за пријаву на јавни позив трајао је 15 дана од дана објављивања на званичној 
интернет страни општине Рача, закључно са 30.08.2016. године. 
 

Комисија је извршила стручну оцену и бодовање поднетих пројеката  који 
испуњавају услове по Јавном конкурсу а у складу са критеријумима из јавног конкурса и то: 

1. Пројекат Центра за митолошке студије Србије под називом" 
ОСЛОБОДИЛАЧКИ ПОКРЕТИ НАРОДА БАЛКАНА У 19.ВЕКУ"‐ 55 бодова; 

2. Пројекат КУД"Основна школа Карађорђе"Рача под називом " ОЧУВАЊЕ 
ТРАДИЦИЈЕ И ФОЛКЛОРА ЛПД ДЕЦЕ ШКОЛСКОГ УЗРАСТА "‐55 бодова 

3. Пројекат ЛОВАЧКОГ УДРУЖЕЊА" ГРАДИШТЕ" под називом " 
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ПОБОЉШАЊЕ ЛОВНО‐ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ ЛОВИШТА" 
БУКОВАЦ" КРОЗ ПОДИЗАЊЕ ЛОВНО‐ТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКАТА У 
СКЛОПУ КОМПЛЕКСА ЛОВАЧКОГ ДОМА У РАЧИ" ". ‐95 бодова 

4. Пројекат " Друштво пчелара " Карађорђево трмчиште "под називом " 
ПОДСТИЦАЈ РАЗВОЈУ ПЧЕЛАРСТВА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РАЧА У 
2016.ГОДИНИ "‐ 80 бодова 

5. Пројекат Удружење ратних ветерана, инвалида и породица палих бораца Рача 
под називом " СОЦИЈАЛНА КАРТА БОРАЦА РАЧЕ " ‐70 бодова 

6. Пројекат Савез ратних војних инвалида, породица палих бораца и ветерана 
Србије свих ратова" под називом " РАЧАНСКИ ХЕРОЈИ " ‐40 бодова 

7. Пројекат " Окружна организација савеза слепих Србије под називом " ЗА 
ЈЕДНАКЕ МОГУЋНОСТИ КАСНИЈЕ ОСЛЕПЕЛИХ ЛИЦА " ‐60 бодова 

8. Пројекат " Кинолошко друштво" Младост под називом "ЈАЧАЊЕ 
КАПАЦИТЕТА КИНОЛОШКОГ ДРУШТВА"МЛАДОСТ " ‐50 бодова 

 
На основу додељених бодова Комисија је утврдила Предлог расподеле средстава за 

финансирање предложених програма и пројеката од јавног интереса са редоследом 
приоритета и предлогом износа буџетских средстава за финансирање предложених 
програма и пројеката од јавног интереса. 

Водећи се радом и стручности Комисије, Општинско веће општине Рача донело 
је одлуку као у изреци. 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број:021325/2016II01 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Дана: 06.09.2016.године      Ненад Савковић, с.р. 
 
 
 

Општинско Веће општине Рача на седници одржаној дана 06.09.2016. године, на 
основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014 – 
др.закон), члана 66. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 06/08,02/10 и 
12/10) и члана 37. Пословника о раду Општинског већа ("Сл. гласник општине Рача", број 
01/09 и 17/16), донело је: 
 
 

O  Д Л У К У 
о додели средстава из буџета општине Рача у 2016. години, за финансирање програма у 

оквиру Јавног конкурса за доделу средстава традиционалним црквама  
и верским заједницама  из буџета општине Рача за 2016. годину 

 
 

 
1. Из буџета општине Рача у 2016. години, за реализацију програма у оквиру 

програма у оквиру Јавног конкурса за доделу средстава традиционалним 
црквама и верским заједницама, додељују  се новчана средства следећим 
црквеним општинама, и то: 

 
1. Црквена општина Малокрчмарска, у износу од 150.000,00 динара, 
2. Српска православна црквена општина ђурђевачка, Ђурђево, у износу од 100.000,00 

динара, 



Број 26, страна 5 Службени гласник општине Рача 07.09.2016. године 

3. Српска православна црквена општина сарановачка, Сараново, у износу од 100.000,00 
динара, 

4. Православна Епархија шумадијска Црквена општина у Рачи, у износу од 250.000,00 
динара. 

 
2. Против ове Одлуке, подносилац пријаве на јавни позив, може поднети приговор 

Општинском већу општине Рача у року од три дана од дана пријема Одлуке. 
 

3. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача и на завничној интернет 
страни општине Рача. 

 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 

Чланом  7. Правилника о начину и поступку доделе средстава традиционалним 
црквама и верским заједницама на територији општине Рача из буџета Општине Рача 
(Службени гласник општине Рача“, број 7/2014)  предвиђено је да Комисија врши 
разматрање и даје оцену поднетих  програма, на основу закона, услова и критеријума 
наведених у јавном позиву и доставља Општинском већу предлог за одобравање програма са 
редоследом приоритета и предлогом износа буџетских средстава за финансирање 
предложених програма. 

Чланом 3. Правилника о начину и поступку доделе средстава традиционалним 
црквама и верским заједницама на територији општине Рача из буџета Општине Рача и 
тачком 8. Јавног конкурса за доделу средстава традиционалним црквама и верским 
заједницама утврђени су ближи критеријуми за вредновање програма традиционалних цркви 
и верских заједница. 

Јавни конкурс је објављен дана 15.08.2016. године на завничној интернет страни 
општине Рача и огласној табли Општинске управе Рача. 

Рок за пријаву на јавни конкурс трајао је 15 дана од дана објављивања на званичној 
интернет страни општине Рача, закључно са 30.08.2016. године. 

Комисија је константовала да се на јавни конкурс благовремено пријавило 4 црквене 
општине, и то: 

 
1. Црквена општина Малокрчмарска,  
2. Српска православна црквена општина ђурђевачка, Ђурђево,  
3. Српска православна црквена општина сарановачка, Сараново,  
4. Православна Епархија шумадијска Црквена општина у Рачи. 
Неблаговремених пријава није било. 
 
 
Након отварања пристиглих пријава Комисија је констатовала да следеће црквене 

општине испуњавају услове за доделу средстава из буџета општине Рача: 
1. Црквена општина Малокрчмарска,  
2. Српска православна црквена општина ђурђевачка, Ђурђево,  
3. Српска православна црквена општина сарановачка, Сараново,  
4. Православна Епархија шумадијска Црквена општина у Рачи. 
Комисија је након разматрања наведених пријава, применом критеријума утврђених 

чланом 3. Правилника о начину и поступку доделе средстава традиционалним црквама и 
верским заједницама на територији општине Рача из буџета Општине Рача и тачком 8. Јавног 
конкурса за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама, утврдила 
предлог расподеле средстава и проследила га Општинском већу на даље разматрање. 
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Водећи се радом и стручности Комисује, Општинско веће општине Рача донело је 
одлуку као у диспозитиву. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 
 
Бр: 021-324/2016-II-01                          П Р Е Д С Е Д Н И К      
Дана: 06.09.2016. године                                                                            Општинског већа 
                                                                                                                       Ненад Савковић, с.р. 
 
 

Општинско Веће општине Рача на седници одржаној дана 06.09.2016. године, на 
основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014 – 
др.закон), члана 66. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 06/08,02/10 и 
12/10) и члана 37. Пословника о раду Општинског већа ("Сл. гласник општине Рача", број 
01/09 и 17/16), донело је: 
 
 

O  Д Л У К У 
о додели средстава из буџета општине Рача у 2016. години, 

за финансирање програма у области спорта у оквиру Другог јавног позива 
 
 

1. Из буџета општине Рача у 2016. години, за реализацију програма из области 
спорта, у оквиру Другог јавног позива, додељују  се новчана средства следећим 
спортским организацијама, спортским друштвима, и удружењима и то: 

 
2. ФК“УДАРНИК ТРСКА 1947“ ТРСКА за реализацију програма, у износу од 100.000,00 

динара, 
3. ФК „ПОБЕДА“ ЂУРЂЕВО за реализацију програма, у износу од 100.000,00 динара, 
4. КК“ЗЕКАС 75“РАЧА за реализацију програма, у износу од 400.000,00 динара. 

 
4. Против ове Одлуке, подносилац пријаве на јавни позив, може поднети приговор 

Општинском већу општине Рача у року од три дана од дана пријема Одлуке. 
 

5. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача и на завничној интернет 
страни општине Рача. 

 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 

Чланом  6. Правилника о додели средстава из буџета општине Рача за програме у 
области спорта („Службени гласник општине Рача“, број 23/2016)  предвиђено је да 
Комисија врши стручни преглед и даје оцену поднетих  програма, на основу Правилника, 
закона, услова и критеријума наведених у јавном позиву и доставља Општинском већу 
предлог за одобравање програма са редоследом приоритета и предлогом износа буџетских 
средстава за финансирање предложених програма. 

Чланом  7. Правилника утврђени су критеријуми за вредновање програма спортских 
клубова. 

Јавни позив је објављен дана 15.08.2016. године на завничној интернет страни 
општине Рача. 
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Рок за пријаву на јавни позив трајао је 15 дана од дана објављивања на званичној 
интернет страни општине Рача, закључно са 30.08.2016. године. 

Комисија је константовала да се на јавни позив благовремено пријавило 16 спортских 
организација и клубова и то: 

 
1. ФК „ШУМАДИЈА“ СИПИЋ 
2. СК“ФЕНИКС“ РАЧА 
3. ФК“ПОБЕДА 1938“ СЕПЦИ 
4. КК“ГИМНАЗИЈАЛАЦ“ РАЧА 
5. ФК“ЦРВЕНА ЗВЕЗДА“ МИРАШЕВАЦ 
6. СК „ОСНОВНА ШКОЛА КАРАЂОРЂЕ“ РАЧА 
7. ФК „ОМЛАДИНАЦ“ ДОЊА РАЧА 
8. ФК“УДАРНИК ТРСКА 1947“ ТРСКА 
9. ФК „ПОБЕДА“ ЂУРЂЕВО 
10. ФК“ВЕТЕРАН“ ПОПОВИЋ 
11. ФК „КАРАЂОРЂЕ 2013“ ВИШЕВАЦ 
12. ФК“КАРАЂОРЂЕ ВУЧИЋ“-ВУЧИЋ 
13. ФК“НАПРЕДАК“ МАЛО КРЧМАРЕ 
14. КК“ЗЕКАС 75“РАЧА 
15. ФК „МЛАДОСТ МОТО ГАМА“ САРАНОВО 
16. ПВК „ВОЖД“ 
Неблаговремених пријава није било. 
 
Након отварања пристиглих пријава Комисија је констатовала следеће: 
1. КК“ГИМНАЗИЈАЛАЦ“ РАЧА 

Пријава пристигла дана 25.08.2016. године. 
Назив програма: Такмичарски спорт 
Увидом у документацију констатвано је да КК „Гимназијалац“ Рача не испуњава 
услове за доделу средстава из буџета општине Рача с обзиром да именом није 
наведен у Програму развоја спорта 2015-2018, као и да није променио ранг 
такмичења за степен више. 
 

2. СК“ФЕНИКС“ РАЧА 
Пријава пристигла дана 22.08.2016. године. 
Назив програма: Обучавање деце у фудбалском спорту такмичење у лиги млађих 
категорија ФС Града Крагујевца, ФС Шумадијског округа и Општинској лиги 
Рача_Баточина. 
Увидом у документацију констатвано је да СК „Феникс“ Рача не испуњава услове 
за доделу средстава из буџета општине Рача с обзиром да именом није наведен у 
Програму развоја спорта 2015-2018, као и да није променио ранг такмичења за 
степен више. 
 

3. СК „ОСНОВНА ШКОЛА КАРАЂОРЂЕ“ РАЧА 
Пријава пристигла дана 25.08.2016. године. 
Назив програма: Организација VII Традиционалног меморијалног турнира у 
тенису "Милош Јовановић", који се одржава крајем августа и почетком септембра 
2016.(мушкарци сениори, као и млађе категорије дечаци и девојчице). 
Увидом у документацију констатвано је да СК „Основна школа Карађорђе“ Рача 
не испуњава услове за доделу средстава из буџета општине Рача с обзиром да 
именом није наведен у Програму развоја спорта 2015-2018, као и да није променио 
ранг такмичења за степен више. 
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4. КК“ЗЕКАС '75“РАЧА 
Пријава пристигла дана 23.08.2015. године. 
Назив програма: Кошарка на вишем нивоу.  
 Увидом у документацију констатвано је да КК „Зекас '75“ Рача испуњава услове 
за доделу средстава из буџета општине Рача с обзиром да је наведен именом у 
Програму развоја спорта 2015-2018. 
 

5. ПВК „ВОЖД“-РАЧА 
Пријава пристигла дана 23.08.2016. године, у 14 часова. 
Назив програма: Иницијални пројекат унапређења пливачког спорта на територији 
СО Рача 
Увидом у документацију констатвано је да ПВК „Вожд“ Рача не испуњава услове 
за доделу средстава из буџета општине Рача с обзиром да именом није наведен у 
Програму развоја спорта 2015-2018, као и да није променио ранг такмичења за 
степен више. 
 

6. ФК „КАРАЂОРЂЕ 2013“ ВИШЕВАЦ 
Пријава пристигла дана 23.08.2016. године. 
Назив програма: Вишевац. 
Увидом у документацију констатвано је да ФК „Карађорђе 2013“ Вишевац не 
испуњава услове за доделу средстава из буџета општине Рача с обзиром да именом 
није наведен у Програму развоја спорта 2015-2018, као и да није променио ранг 
такмичења за степен више. 
 

7. ФК“КАРАЂОРЂЕ ВУЧИЋ“-ВУЧИЋ 
Пријава пристигла дана 23.08.2016. године, у 13 часова. 
Назив програма: Вучић. 
Увидом у документацију констатвано је да ФК „Карађорђе Вучић" Вучић не 
испуњава услове за доделу средстава из буџета општине Рача с обзиром да именом 
није наведен у Програму развоја спорта 2015-2018, као и да није променио ранг 
такмичења за степен више. 
 

8. ФК „ОМЛАДИНАЦ“ ДОЊА РАЧА 
Пријава пристигла дана 28.08.2016. године, у 12:40 часова. 
Назив програма: Такмичење у Шумадијској окружној лиги и развој спорта у Доњој 
Рачи. 
 Увидом у документацију констатвано је да ФК „Омладинац“ Доња Рача не 
испуњава услове за доделу средстава из буџета општине Рача с обзиром да именом 
није наведен у Програму развоја спорта 2015-2018, као и да није променио ранг 
такмичења за степен више. 
 

9. ФК „ШУМАДИЈА“ СИПИЋ 
Пријава пристигла дана 30.08.2016. године, у 12:35 часова. 
Назив програма: Припрема за такмичење у Општинској лиги Рача и Баточина. 
Увидом у документацију констатвано је да ФК „Шумадија“ Сипић не испуњава 
услове за доделу средстава из буџета општине Рача с обзиром да именом није 
наведен у Програму развоја спорта 2015-2018, као и да није променио ранг 
такмичења за степен више. 
 

10. ФК“НАПРЕДАК“ МАЛО КРЧМАРЕ 
Пријава пристигла дана 23.08.2016. године. 
Назив програма: Крчмарац. 
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Увидом у документацију констатвано је да ФК „Напредак“ Мало Крчмаре не 
испуњава услове за доделу средстава из буџета општине Рача с обзиром да именом 
није наведен у Програму развоја спорта 2015-2018, као и да није променио ранг 
такмичења за степен више. 
 

11. ФК „МЛАДОСТ МОТО ГАМА“ САРАНОВО 
Пријава пристигла дана 25.08.2016. године. 
Назив програма: Такмичење у Међуопштинској лиги Рача-Лапово-Баточина-Кнић. 
Увидом у документацију констатвано је да ФК „Младост мото гама“ Сараново не 
испуњава услове за доделу средстава из буџета општине Рача с обзиром да именом 
није наведен у Програму развоја спорта 2015-2018, као и да није променио ранг 
такмичења за степен више. 
 

12. ФК“ЦРВЕНА ЗВЕЗДА“ МИРАШЕВАЦ 
Пријава пристигла дана 29.08.2016. године. 
Назив програма: Фудбал у Мирашевцу. 
Увидом у документацију констатвано је да ФК „Црвена звезда“ Мирашевац не 
испуњава услове за доделу средстава из буџета општине Рача с обзиром да именом 
није наведен у Програму развоја спорта 2015-2018, као и да није променио ранг 
такмичења за степен више 
  

13. ФК“ПОБЕДА 1938“ СЕПЦИ 
Пријава пристигла дана 26.08.2015. године. 
Назив програма: Припрема и такмичење у  Међуопштинској лиги Рача-Лапово-
Баточина-Кнић за такмичарску 2015/2016 годину. 
Увидом у документацију констатвано је да ФК „Победа 1938“ Сепци не испуњава 
услове за доделу средстава из буџета општине Рача с обзиром да именом није 
наведен у Програму развоја спорта 2015-2018, као и да није променио ранг 
такмичења за степен више. 
 

14. ФК „ПОБЕДА“ ЂУРЂЕВО 
Пријава пристигла дана 23.08.2016. године. 
Назив програма: Ђурђевак. 
Увидом у документацију констатвано је да ФК „Победа“ Ђурђево испуњава 
услове за доделу средстава из буџета општине Рача с обзиром да је променио ранг 
такмичења за степен више. 
 

15. ФК“УДАРНИК ТРСКА 1947“ ТРСКА 
Пријава пристигла дана 23.08.2016. године, у 10:48 часова. 
Назив програма: Трскарски фудбал. 
Увидом у документацију констатвано је да ФК „Ударник“ Трска испуњава услове 
за доделу средстава из буџета општине Рача с обзиром да је променио ранг 
такмичења за степен више. 
 

16. ФК“ВЕТЕРАН 2016“ ПОПОВИЋ 
Пријава пристигла дана 29.08.2016. године, у 14:50 часова. 
Назив програма: Припрема за такмичење у Општинској лиги "Баточина и Рача". 
Увидом у документацију констатвано је да ФК „Ветеран 2016“ Поповић не 
испуњава услове за доделу средстава из буџета општине Рача с обзиром да именом 
није наведен у Програму развоја спорта 2015-2018, као и да није променио ранг 
такмичења за степен више. 
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 Спортске организације испуњавају услове за доделу средстава из буџета општине 
Рача: 

 
1. ФК“УДАРНИК ТРСКА 1947“ ТРСКА 
2. ФК „ПОБЕДА“ ЂУРЂЕВО 
3. КК“ЗЕКАС 75“РАЧА 

Спортске организације које нису испуниле услове из Јавног позива су: 
 

1. ФК „ШУМАДИЈА“ СИПИЋ 
2. СК“ФЕНИКС“ РАЧА 
3. ФК“ПОБЕДА 1938“ СЕПЦИ 
4. КК“ГИМНАЗИЈАЛАЦ“ РАЧА 
5. ФК“ЦРВЕНА ЗВЕЗДА“ МИРАШЕВАЦ 
6. СК „ОСНОВНА ШКОЛА КАРАЂОРЂЕ“ РАЧА 
7. ФК „ОМЛАДИНАЦ“ ДОЊА РАЧА 
8. ФК“ВЕТЕРАН“ ПОПОВИЋ 
9. ФК „КАРАЂОРЂЕ 2013“ ВИШЕВАЦ 
10. ФК“КАРАЂОРЂЕ ВУЧИЋ“-ВУЧИЋ 
11. ФК“НАПРЕДАК“ МАЛО КРЧМАРЕ 
12. ФК „МЛАДОСТ МОТО ГАМА“ САРАНОВО 
13. ПВК „ВОЖД“ 

 
Комисија је након разматрања наведених пријава, применом критеријума утврђених 

чланом 7. Правилника о додели средстава из буџета општине Рача за програме у области 
спорта, утврдила предлог расподеле средстава и проследила га Општинском већу на даље 
разматрање. 

Водећи се радом и стручности Комисује, Општинско веће општине Рача донело је 
одлуку као у изреци. 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
Бр:021-326/2016-II-01                                П Р Е Д С Е Д Н И К      
Дана: 06.09.2016. године                                                                        Општинског већа 
                                                                                                                 Ненад Савковић, с.р. 
 
 
 

Општинско Веће општине Рача на седници одржаној дана 06.09.2016.године на 
основу члана 46 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07), члана 66 
Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 06/08,2/10 и 12/10), и члана 34.  
Пословника о раду Општинског већа ("Сл. гласник општине Рача", број 01/09 и 17/16), 
разматрајући питање накнадног утврђивања штете  настале  обилним падавинама и поплавом 
у март 2016.године, а на захтев ЈКП Рача бр. 87-15/2016-II-01  донело је: 

 
РЕШЕЊЕ 

 
о образовању Комисије за накнадно утврђивање  штете настале елементарном непогодом –
обилним падавинама и поплавом у марту  2016.године на територији општине Рача  на 
инфраструктури, грађевинским објектима и другим материјслним добрима 
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I 
Образује се Комисија за накнадно утврђивање штете на инфраструктури, грађевинским 
објектима и другим материјалним добрима на територији општине Рача настале као 
последица обилних падавина које се нису могле  предвидети ни спречити, у марту 
2016.године а што је проузроковало поплаву која је евидентно проузроковала одређену 
штету ( у даљем тексту Комисија). 
 

II 
Комисију чини председник и четири члана и то: 
Председник Комисије: 
      1.Јован Марковић, дипл.инжењер грађевине, из Раче 
Чланови комисије: 
     1. Миладин Милић, Заменик председника општине Рача 
     2. Милица Радојковић, члан Општинског већа општине Рача 
     3. Бранко Радосављевић, Помоћник председника општине Рача    
     4. Слободан Павловић, Помоћник председник општине Рача 

 
III 

Задатак Комисије је да у накнадном поступку утврди насталу штету проузроковану обилним 
падавинама и поплавом у марту 2016.године и исту достави Општинском већу општине Рача 
, са предлогом трајног решења одређених подручја  територије општине Рача ( комплекс 
бунара за водоснабдевање, као и штете настале на инфраструктури и грађевинским 
објектима  у Месним заједницама).  

 
IV 

За рад Комисије утврђује се једнократна новчана накнада у нето  износу од  20.000,00 динара 
за Председника комисије и по 5.000,00 динара која ће бити исплаћена члановима са 
одговарајуће позиције буџета општине Рача. 
 

V 
Рок за извршење задатака  предвиђених овим Решењем је 7 дана од дана доношења. 

                                                                    
VI 

Ово Решење ступа на снагу даном доношења. 
 

VII 
Ступањем на снагу овог Решења престаје да важи Одлука о образовању Комисије за процену 
штете од елементарне непогоде –поплаве у 2016.години на инфраструктурни, грађевинским 
обектима и другим материјслним добрима на територији општине Рача број 021-95/16--01 од 
15.03.2016.године. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 
Председник општине Рача је донео Одлуку о образовању Комисије за процену штете од 
елементарне непогоде –поплаве у 2016.години на инфраструктурни, грађевинским обектима 
и другим материјслним добрима на територији општине Рача број 021-95/16--01 од 
15.03.2016.године. Како је Комисија радила по поднетим  
захтевима за процену штете од елементарне непогоде, велики број објеката није био 
обухваћен проценом, јер нису имала сазнања да је потребно да се поднесе захтев како би се 
извршила процена. На захтев ЈКП Рача бр. 87-15/2016-II-01  Општинско веће општине Рача 
је одлучило да форима Комисију за накнадну процену ради потпунијег сагледавања 
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последица  и уврђивања штете од обилних падавина и поплава у марту 2016.године. На 
основу свега напред наведеног одлучено је као у диспозитиву Решења.  
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
Број: 021-322/2016-II-01    Председник општинског већа општине Рача 
Дана:06.09.2016.године      Ненад Савковић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Према решењу Министарства за информисање Републике Србије, број 632-00590/93-03 од 
13.05.1993. године, Службени гласник општине Рача уписан је у регистар средстава јавног 
информисања под редним бројем 1461 од 11.05.1993. године. 
Издаје Општинска управа Рача; Главни и одговорни уредник Немања Лугавац, заменик 
секретара Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205. 
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