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 На основу члана 27. и  46. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 
81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 
132/14 , 145/14 и 83/2018) и члана 40. став 1. тачка 5) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине 
Рача", 3/2019), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на седници 
одржаној дана 03.05.2019. године, донела је: 
 

О Д Л У К У 
 о изради Плана детаљне регулације радне зоне "Ђурђево" у Ђурђеву 
 

Члан 1. 
        На основу ове Одлуке израдиће се План детаљне регулације  радне зоне "Ђурђево" у Ђурђеву (у 
даљем тексту: План). 
 

Члан 2. 
        Оквирнa границa Плана лоцирана је у селу Ђурђеву обухвата неизграђено земљиште, северно од 
коридора државног пута I Б реда број 27.(М-4).  
        У обухват Плана детаљне регулације улазе следеће катастарске парцеле као граничне парцеле: 
527/1, 527/2, 527/3 све КО Ђурђево, 3423, 3424/2 (део), 3426 (део) све КО Сепци, 669 (део), 670/1 (део), 
670/2 (део), 677/1 (део), 677/2 (део), 678/1 (део), 680/2, 680/3, 695/3, 695/2, 695/1, 696/1, 698, 697, 705, 
704, 710/1, 710/3, 710/4, 702, 701, 812/1, 812/3, 3362 (део), 816/1, 817 (део), 821, 822/1 (део), 828/4, 829/3, 
829/4, 829/1, 3359 (део), 835/1, 836, 3336 (део), 3364 (део) све КО Ђурђево.    
        Прелиминарна граница Плана обухвата подручје од око 43 ха. 
        Тачна граница утврдиће се Планом. 
 
                                                                                 Члан 3. 
        Плански основ за израду Плана детаљне регулације, услови и смернице дефинисани су 
Просторним планом општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", бр. 9/2012). 
 

Члан 4. 
Циљ израде Плана детаљне регулације јесте планирана  изградња нових капацитета за развој 

пословно-производних делатности. За развој ове целине, неопходна је изградња недостајуће  путне  и 
комуналне инфраструктуре a у складу са Просторним  планом општине Рача. 
 

Члан 5. 
         План садржи: 

1) границе плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине и зоне; 
2) детаљну намену земљишта; 
3) регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за 

обележавање на геодетској подлози; 
4) нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план); 
5) попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте; 
6) коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру; 
7) мере заштите културно - историјских споменика и заштићених природних целина; 
8) локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат или расписује конкурс; 
9) правила уређења и правила грађења по целинама и зонама; 
10) друге елементе значајне за спровођење плана детаљне регулације. 

 
Члан 6. 

        Рок за израду Плана је  3 месеца од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 7. 
        

         Носилац израде плана је Општинска управа општине Рача, а стручни послови на изради плана 
поверавају се привредном друштву, односно другом правном лицу које испуњава прописане услове за 
израду планских докумената у складу са Законом којим се уређују јавне набавке. 
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Члан 8. 
Јавни увид у плански документ извршиће се у просторима Општинске управе Рача, и преко сајта 
Општине Рача www.raca.rs. 
 

Члан 9. 
       Средства за израду Плана обезбеђују се из буџета општине Рача. 
 

Члан 10. 
        Саставни део ове одлуке је Одлука o изрди стратешке процене утицаја на животну средину Плана 
детаљне регулације  радне зоне "Ђурђево" у Ђурђеву, бр. 501-5/2019-IV-00 од 24.04.2019.године. 

 
Члан 11. 

 Пре доношења Плана детаљне регулације, план подлеже стручној контроли Комисије за планове, 
пре излагања на јавни увид и пре објављивања у службеном гласнику у складу са Законом о планирању 
и изградњи. 

Члан 12.  
План детаљне регулације је потребно израдити у 3 примерка у аналогном и дигиталном облику.  

 
Члан 13. 

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

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Правни основ за доношење ове одлуке је садржан у одредбама члана 46. Закона о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС" број 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука 
УС, 50/13 - одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/2018), којим је прописано да Одлуку о 
изради планског документа доноси орган надлежан за његово доношење (Скупштина општине), по 
претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове. 

Позитивно мишљење Комисије за планове је прибављено на седници одржаној дана 19.04.2019. 
године. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
Број: 020-35/2019-I-01                                   ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 03.05.2019.године.                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

                        Душан Ђоковић, с.р. 
 
 
 
 На основу члана 27. и  46. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09, 
81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 98/13 - одлука УС, 
132/14 , 145/14 и 83/2018) и члана 40. став 1. тачка 5) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине 
Рача", 3/2019),Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на седници 
одржаној дана 03.05.2019. године, донела је: 
 

О Д Л У К У 
         о изради Плана детаљне регулације "ПОТОК" у Ђурђеву 
 

Члан 1. 
        На основу ове Одлуке израдиће се План детаљне регулације  "ПОТОК" у Ђурђеву (у даљем 
тексту: План). 
 
  



Број 15, страна 4 Службени гласник општине Рача 03.05.2019. године 

Члан 2. 
        У обухват Плана детаљне регулације улазе следеће катастарске парцеле: 3338/1, 1042, 1043, 3356, 
891/1, 891/2, 891/3, 892, 890/2, 882/4, 882/2, 953/2, 953/1, 954, 904, 909, 910, 919, 921/1, 921/2, 920/1, 924, 
925, 920/2, 928, 3360, 929/5, 929/4, 929/3, 929/2, 929/1, 930, 199, 200, 201, 203/1, 203/3, 203/2, 204/2, 
212/1, 212/2, 209, 210, 211, 3338/2, 252, 251, 250, 3340/1, 213, 214/1, 214/2, 215/2, 216/1, 216/2, 216, 216/3, 
216/4, 216/5, 216/6, 217/1, 217/2, 218, 215/3, 220, 219, 215/1, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 218, 3339, 294/6, 
294/5, 294/4, 294/3, 294/2, 294/1, 931/4, 931/3, 931/2, 931/1 све КО Ђурђево. 
        Прелиминарна граница Плана обухвата подручје од око 15 ха. 
        Тачна граница утврдиће се Планом. 
 

Члан 3. 
        Плански основ за израду Плана детаљне регулације, услови и смернице дефинисани су 
Просторним планом општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", бр. 9/2012). 
 

Члан 4. 
Циљ израде Плана детаљне регулације јесте  развој ове просторне целине у смислу задовољења 

најразличитијих потреба становништва села Ђурђева, а у  складу са Просторним планом општине Рача. 
Израдом  и доношењем плана детаљне регулације дефинисаће се  површине јавне намене од осталих 
намена.Планом  детаље регулације потребно је плански решити водоснабдевање дела села Ђурђева, 
уређење водотокова, путну  и  комуналну инфраструктуру као и утврђивање намене земљишта на 
површинама за остале намене и дефинисање правила грађења. 
 

Члан 5. 
         План садржи: 

1) границе плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине и зоне; 
2) детаљну намену земљишта; 
3) регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за 

обележавање на геодетској подлози; 
4) нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план); 
5) попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте; 
6) коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу инфраструктуру; 
7) мере заштите културно - историјских споменика и заштићених природних целина; 
8) локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат или расписује конкурс; 
9) правила уређења и правила грађења по целинама и зонама; 
10) друге елементе значајне за спровођење плана детаљне регулације. 

 
Члан 6. 

        Рок за израду Плана је  3 месеца од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 7. 
         Носилац израде плана је Општинска управа општине Рача, а стручни послови на изради плана 
поверавају се привредном друштву, односно другом правном лицу које испуњава прописане услове за 
израду планских докумената у складу са Законом којим се уређују јавне набавке. 
 

Члан 8. 
       Средства за израду Плана обезбеђују се из буџета општине Рача. 
 

Члан 9.  
Јавни увид у плански документ извршиће се у просторима Општинске управе Рача, и преко сајта 
Општине Рача www.raca.rs. 
 

Члан 10. 
        Саставни део ове одлуке је Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана 
детаљне регулације  „ ПОТОК“ у Ђурђеву, бр. 501-7/19-IV-00 од 24.04.2019. године. 
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Члан 11. 
 Пре доношења Плана детаљне регулације, план подлеже стручној контроли Комисије за планове, 
пре излагања на јавни увид и пре објављивања у службеном гласнику у складу са Законом о планирању 
и изградњи. 
 Члан 12 

План детаљне регулације је потребно израдити у 3 примерка у аналогном и дигиталном облику. 
 

Члан 13. 
        Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине 
Рача". 
  

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Правни основ за доношење ове одлуке је садржан у одредбама члана 46. Закона о планирању и 
изградњи ("Сл. гласник РС" број 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука 
УС, 50/13 - одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14 и 83/2018), којим је прописано да Одлуку о 
изради планског документа доноси орган надлежан за његово доношење (Скупштина општине), по 
претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове. 
 

Позитивно мишљење Комисије за планове је прибављено на седници одржаној дана 19.04.2019. 
године. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-36/2019-I-01                                   ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 03.05.2019. године.                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

                        Душан Ђоковић, с.р. 
 
 
 
 На основу члана 27. и  46. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 
72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 
98/13 - одлука УС, 132/14 , 145/14 и 83/2018) и члана 40. став 1. тачка 5) Статута општине Рача 
("Сл. гласник општине Рача", 3/2019), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа 
општине Рача, на седници одржаној дана 03.05.2019. године, донела је: 
 

О Д Л У К У 
о изради Плана детаљне регулације зоне "Центар" у Рачи 

 
Члан 1. 

        На основу ове Одлуке израдиће се План детаљне регулације "Центар" у Рачи (у даљем 
тексту: План). 
 

Члан 2. 
Оквирне границе обухвата планског документа са описом 

 
Оквирну границу плана представља уже подручје центра градског насеља Рача и то део 

улице  Краља Петра I, улице Краља Александра Карађорђевића, Немањина, Цариградска, 
Радоја Домановића, део Карађорђеве , ул.Милоша Савковића и поток Мићаковац.  
 Опис граница обухвата плана: 
- са источне стране регулација улице Немањина (кп.бр.635), где пресеца улицу Карађорђеву 
(кп.бр.642) и наставља регулацијом улице Александра Карађорђевића (кп.бр.645) до улице 
Краља Петра I (кп.бр.412/2). 
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- са јужне стране регулација улице Краља Петра I (кп.бр.411/37 и 412/2), где пресеца поток 
Мићаковац (кп.бр.646) и наставља регулацијом улице Краља Петра I (кп.бр.385/31) до улице 
Милоша Савковића (кп.бр.385/37). 
- са западне стране регулација улице Милоша Савковића (кп.бр.385/37), наставља уз поток 
Мићаковац (кп.бр.646) до улице Карађођеве (кп.бр.634/1). 
- са северне стране од потока Мићаковац (кп.бр.646) пресеца улицу Карађорђеву (кп.бр.634/1) 
и наставља регулацијом улице Карађорђеве (кп.бр.634/1), наставља улицом Радоја 
Домановића (кп.бр.637), затим наставља регулацијом улице Цариградске (кп.бр.638) до 
Немањине улице(кп.бр.635).   
 
        Прелиминарна граница Плана обухвата подручје од око 11 ха. 
        Тачна граница утврдиће се Планом. 
 

Члан 3. 
Циљ израде и доношење плана детаљне регулације је дефинисање површина јавне 

намене од осталих намена, а у циљу задовољења најразличитијих потреба становништва Раче. 
Одређивање површина јавне намене у складу са урбанистичким нормативима и правилима за 
одређене јавне службе и делатности. Уређење планираних саобраћајница, а у циљу стварања 
услова за изградњу саобраћајне и друге инфраструктуре. Утврђивање намене земљишта на 
површинама за остале намене и дефинисање правила грађења. 
 

Члан 4. 
        Плански основ за израду Плана детаљне регулације, услови и смернице дефинисани су 
Планом генералне регулације градског насеља Рача("Сл. гласник општине Рача", бр. 11/12 и 
14/15). 
 

Члан 5. 
        План садржи: 

1) границе плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине 
и зоне; 

2) детаљну намену земљишта; 
3) регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за 

обележавање на геодетској подлози; 
4) нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план); 
5) попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте; 
6) коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу 

инфраструктуру; 
7) мере заштите културно - историјских споменика и заштићених природних целина; 

 
8) локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат или расписује конкурс; 
9) правила уређења и правила грађења по целинама и зонама; 
10) друге елементе значајне за спровођење плана детаљне регулације. 

 
Члан 6. 

        Рок за израду Плана је 3 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 

Члан 7. 
         Носилац израде плана је Општинска управа општине Рача, а стручни послови на изради 
плана поверавају се привредном друштву, односно другом правном лицу које испуњава 
прописане услове за израду планских докумената у складу са Законом којим се уређују јавне 
набавке. 
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Члан 8. 
       Средства за израду Плана обезбеђују се из буџета општине Рача. 
 

Члан 9. 
        Саставни део ове одлуке је Одлука о неизради стратешке процене утицаја на животну 
средину Плана детаљне регулације зоне "Центар" у Рачи, бр. 501-3/19-IV-00 од 
24.04.2019.године. 

 
Члан 10. 

 Пре доношења Плана детаљне регулације , план подлеже стручној контроли Комисије за 
планове, пре излагања на јавни увид и пре објављивања у службеном гласнику у складу са 
Законом о планирању и изградњи. 

 
Члан 11. 

        Ова Одлука ступа на снгу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Рача". 
  
   О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Правни основ за доношење ове одлуке је садржан у одредбама члана 46. Закона о 
планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" број 72/09, 81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 
121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС и 98/13 - одлука УС, 132/14 и 145/14), којим је 
прописано да Одлуку о изради планског документа доноси орган надлежан за његово 
доношење (Скупштина општине), по претходно прибављеном мишљењу Комисије за планове. 

Позитивно мишљење Комисије за планове је прибављено на седници одржаној дана 
19.10.2018. године. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-37/2019-I-01                        ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 03.05.2019.  године.                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

                        Душан Ђоковић, с.р. 
 
 
 
 На основу члана 44. став 2., члана 45. став. 2., члана 46. став 2, члана 55. став 2., 
чл. 110. и 111. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“ бр. 24/2011), Правилника о 
ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Сл. гласник РС“, број 
42/13) и члана 40.  став 1. тачка 6) Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача'', бр. 
3/19), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на седници 
одржаној дана 03.05.2019. године, донела је: 

 
О Д Л У К У 

О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
I  ОСНОВНА ОДРЕДБА 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком уређује се обим, услови и начин остваривања услуга социјалне заштите 

и права на материјалну подршку и друге облике материјалне помоћи, које у складу са Законом 
о социјалној заштити (у даљем тексту: Закон), обезбеђује јединица локалне самоуправе. 
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II  КОРИСНИЦИ  
 

Члан 2.  
 Корисници услуга социјалне заштите, материјалне подршке и других облика 
материјалне помоћи су лица која су Законом одређени као корисници социјалне заштите, а  
која имају пребивалиште на територији општине Рача.  

Изузетно, корисници у смислу става 1. овог члана могу бити и лица која немају 
пребивалиште на територији општине Рача, ако се нађу у стању социјалне потребе која 
неодложно захтева пружање услуге односно обезбеђење социјалне заштите.  
 
III УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ И МАТЕРИЈАЛНА ПОДРШКА 
 

Услуге социјалне заштите  
 

Члан 3.  
Услуге социјалне заштите које у складу са Законом обезбеђује општина Рача као 

јединица локалне самоуправе су:  
 

1. дневне услуге у заједници,  
2. услуге подршке за самосталан живот, осим ако Законом није предвиђено да их 

обезбеђује Република Србија,  
3. саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге,  
4. смештај у прихватилиште, осим у случајевима предвиђеним Законом. 

 
1. Дневне услуге у заједници  

 
Члан 4.  

Дневне услуге у заједници обухватају активности које подржавају боравак корисника у 
породици и непосредном окружењу. 

 
Члан 5.  

 Општина Рача обезбеђује следеће дневне услуге у заједници:  
 

1. дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју,   
2. помоћ у кући, 
3. „Лични пратилац детета“ - који је доступан детету са инвалидитетом односно са 

сметњама у развоју, коме је потребна подршка за задовољавање основних потреба у 
свакодневном животу у области, кретања, одржавања личне хигијене, храњења, 
облачења и комуникације са другима, под условом да је укључено у васпитно – 
образовну установу, односно школу, до краја редовног школовања, укључујући 
завршетак средње школе. 

 
Ближе услове у погледу пружања услуге личног пратиоца детета са инвалидитетом, 

односно сметњама у развоју, одредиће се правилником о пружсњу услуге личног прстиоца 
детета , који доноси Општинско веће општине Рача. 

 
1.1 Дневни боравак за децу и омладину са сметњама у развоју 

 
Члан 6. 

Услуга дневног боравка пружа се деци и младима са сметњама у психичком развоју 
чије психичко стање захтева посебне услове у погледу бриге, васпитања и образовања, а која 
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због сметњи у развоју не могу да стичу образовање у одељењима редовног васпитања и 
образовања.  

Корисници услуге дневног боравка могу бити и други припадници циљне групе, 
наведени у Правилнику о минималним стандардима услуга социјалне заштите донетом од 
стране министра надлежног за социјалну заштиту.  
 

Обезбеђење услуге дневног боравка 
 

Члан 7. 
Корисници услуге могу бити деца и млади са сметњама у развоју (телесним, 

интелектуалним, менталним, сензорним, говорно-језичким, вишеструким) 
Услуга се обезбеђује: 
 
- деци предшколског узраста, 
- деци и младима узраста до 18 година 
- младима узраста од 18-25 година 
Дневни боравак се може реализовати у предшколској установи, школама и другим 

адекватним просторима.  
О коришћењу услуге одлучује Центар за социјални рад. 

 
1.2.  Помоћ у кући 

 
Члан 8. 

 Помоћ у кући пружа се старим, инвалидним и хронично оболелим лицима за која је 
Центар за социјални рад утврдио потребу и целисходност обезбеђивања овог облика социјалне 
заштите, а нарочито лицима код којих је утврђена потреба за негом и помоћи од стране другог 
лица. 

Услугом помоћи у кући обезбеђује се подршка у задовољавању свакодневних животних 
потреба у стану корисника, како би се унапредио квалитет живота старијих лица, особа са 
инвалидитетом и хронично оболелих лица и спречио смештај у институцију. 

Помоћ у кући обезбеђује се ангажовањем геронтодомаћица, ради одржавања личне 
хигијене корисника и хигијене стана, набавке намирница, припремања оброка, плаћања 
рачуна, помоћи при кретању и обављању других послова у зависности од потреба корисника. 

Право из става 1. овог члана оствариваће се преко надлежне службе. 
 

2. Подршка за самосталан живот - Становање уз подршку за младе који се 
осамостаљују 

 
Члан 9. 

Услугом Становања уз подршку за младе који се осамостаљују обезбеђује се временски 
ограничено становање и стручна подршка у развијању вештина неопходних за потпуно 
осамостаљивање и укључивање у заједницу. 

Ова услуга се обезбеђује младима који се осамостаљују по престанку смештаја у 
установи социјалне заштите или у хранитељској породици, под условом да не могу да се врате 
у биолошку или сродничку породицу нити су у могућности да започну самосталан живот, али 
је извесно да уз подршку могу да преузму одговорност и живе самостално. 

Ова услуга се обезбеђује у трајању до једне године. 
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3. Саветодавно-терапијске и социјално - едукативне услуге 
 

Члан 10. 
Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге пружају се као вид помоћи 

појединцима и породицама, ради унапређивања породичних односа, превазилажења кризних 
ситуација и стицања вештина за самосталан и продуктиван живот у друштву. 

 
Услуге из става 1. овог члана обухватају: 
 
1. терапијске услуге,  
2. социјално-едукативне услуге, 
3. медијацију, 
4. саветодавне услуге, 
5. мобилни тим за хитне интервенције. 
 

3.1.Терапијске услуге 
 

Члан 11. 
Терапијске услуге обухватају системску породичну психотерапију и друге 

психотерапије које су усмерене на функционисање појединца и породице у социјалном 
смислу. 

Системска породична терапија у социјалној заштити је један од психотерапијских 
приступа усмерених на системску промену односа унутар и изван породице, у циљу 
разумевања и решавања проблема на психолошки здравији и социјално прихватиљивији начин 
и за добробит појединца и породице. 

Корисници услуге породичне терапије могу користити услугу упућивањем од стране 
Центра за социјални рад. 

Услуга породичне терапије реализује се у складу са сврхом услуге, потребама, 
мотивацијом и капацитетима корисника, а у зависности од процене пружаоца услуге 
породичне терапије, где се услуга спроводи. 

 
3.2 Социјално – едукативне услуге 

 
Члан 12. 

Социјално-едукативне услуге спроводе се у оквиру основних послова социјалне 
заштите и обухватају унапред структурисане активности на стицању компентенција и вештина 
дефинисаних група корисника, како би корисници стекли вештине и компентенције за 
решавање проблема, ресоцијализацију и унапређење социјалног функционисања. 
 

3.3 Медијација 
 

Члан 13. 
Медијација је услуга посредовања у конфликту или преговарању преко прихватљиве, 

непристрасне и неутралне треће стране која нема ауторитативну моћ доношења одлуке, већ 
помаже странама у конфликту да својом вољом постигну властити, обострано прихватљив 
договор и споразум у случајевима где је процењено да нема насиља. 

Ова услуга је намењена корисницима ако су за њу мотивисани, а имају потребу за 
посредовањем у конфликту, у циљу мирног преговарања и решавања истог без притиска и 
присиле. 

Услугу медијације корисници могу добити упућивањем од стране Центра за социјални 
рад. 
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3.4 Саветодавне услуге 
 

Члан 14. 
Саветовање у социјалном раду је услуга намењена свим корисницима у зависности од 

њихових потреба и процене стручних радника установе где се саветовање спроводи. 
Саветодавна услуга може бити правна, психолошка и социјална у склопу редовних 

делатности установе, односно пружаоца ове услуге. 
 

3.5 Мобилни тим за хитне интервенције 
 

Члан 15. 
Услугом мобилног тима се обезбеђује хитна интервенција - неодложне акције безбедног 

збрињавања лица која се на територији  Општине затекну у таквом стању које је изазвано 
насиљем, злостављањем или занемаривањем у породици, елементарном непогодом, пожаром, 
смрћу лица које се старало о том лицу и другим околностима где би одлагање интервенције 
угрозило живот, здравље или његов физички, ментални, духовни и морални интегритет. 

Мобилни тим за хитне интервенције реагује на позив полиције која обавештава о 
социјалном проблему који је затекла на улици или домаћинству. 

У случају из става 2. овог члана тим излази на лице места, процењује ситуацију и 
одлучује о хитним мерама и интервенцијама које је неопходно предузети како би се корисник 
адекватно збринуо. 

Пружање ове услуге врши се заједничком акцијом мобилног тима који чине 
представници Центра за социјални рад, Министарства унутрашњих послова, јавног 
тужилаштва, органа за прекршаје, дома здравља и других. 

Начин координације активности на спровођењу ове услуге утврђује се Протоколом о 
сарадњи. 
 

 Поступак за коришћење услуга социјалне заштите 
 

Члан 16. 
Коришћење услуга социјалне заштите из ове одлуке врши се на основу упута Центра за 

социјални рад, као и у складу са мишљењем интересорне комисије за процену потреба деце.  
Услуга социјалне заштите из ове одлуке, може се користити и директним уговарањем 

између корисника и овлашћеног пружаоца услуге, у складу са Законом.  
 

Садржај и квалитет услуге  
 

Члан 17. 
 Услуге из ове одлуке у свему се пружају у складу са минималним стандрдима 
прописаним од стране министра надлежног за социјалну заштиту.  
 Садржај услуга из ове одлуке одговара акредитованом програму пружања услуге, 
уколико такав акртедитовани програм постоји за конкретну услугу, у складу са Законом.  

 
Материјална подршка и други облици материјалне помоћи 

  
Члан 18. 

Право на различите врсте материјалне подршке остварује се у циљу обезбеђивања 
егзистенцијалног минимума и подршке социјалној укључености појединца и породице. 

Права на материјалну подршку утврђена овом Одлуком су: 
 

1. Право на једнократну помоћ; 
2. Право на трошкове сахране; 
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3. Право на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу 
 

Право на једнократну помоћ  
 

Члан 19.  
Једнократна помоћ је помоћ која се обезбеђује лицу које се изненада или тренутно нађе 

у стању социјалне потребе, као и лицу које се упућује на домски или породични смештај, а 
које нема средстава да обезбеди одећу, обућу и трошкове превоза неопходне за реализацију 
смештаја. 
            Једнократна помоћ може бити новчана или у натури. 
 

Члан 20. 
Висина једнократне новчане помоћи утврђује се у зависности од потреба и стања 

појединца, односно породице, што у конкретном случају утврђује Центар за социјални рад.  
Једнократна новчана помоћ утврђује се у зависности од сваке конкретне ситуације.  
Износ једнократне новчане помоћи не може бити већи од просечне зараде по 

запосленом у општини Рача у месецу који претходи месецу у коме се врши исплата. 
 

Право на трошкове сахране  
 

Члан 21. 
Право на трошкове сахране може се признати за: 

 
- лица без прихода смештена у установу социјалне заштите или другу породицу за чији 

смештај трошкове сноси буџет Републике Србије, 
- лица неутврђеног идентитета, 
- лица која немају сроднике који су по закону дужни да га издржавају, 
- изузетно, и за лица која нису у систему социјалне заштите, а налазила су се у стању 

социјалне потребе, по процени Центра за социјални рад. 
 

Члан 22. 
Накнада трошкова сахране се утврђује у висини стварних трошкова учињених за 

набавку најнеопходније погребне опреме. 
О праву на трошкове сахране одлучује Центар за социјални рад. 
 

 Право на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу 
 

Члан 23. 
Право на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу признаје се лицу 

које се смешта: 
 
- у установу социјалне заштите, 
- у другу породицу. 
 
Право из става 1. овог члана, остварује се под условом да корисник нема опрему, нити 

је може обезбедити а не могу му је обезбедити ни сродници који су, према прописима о 
породичним односима, дужни да учествују у његовом издржавању. 

 
Члан 24. 

Опрема корисника обухвата набавку најнужније одеће, обуће, накнаду трошкова за 
превоз корисника до установе, односно породице и друге нужне трошкове по процени Центра 
за социјални рад. 
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Право на опрему корисника може се признати у износу стварних трошкова, а највише 
до износа просечне нето зараде по запосленом у Општини, у месецу који претходи месецу у 
коме се врши исплата. 

О праву на опрему за смештај корисника у установу социјалне заштите или другу 
породицу, одлучује Центар за социјални рад. 

 
IV  ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ 

 
Члан 25. 

Поступак за остваривање права на социјалну заштиту из ове Одлуке, води се по 
одредбама Закона о општем управном поступку и одредбама Закона о социјалној заштити. 

Поступак за остваривање права, спроводи Центар за социјални рад по службеној 
дужности или на захтев корисника. 

Центар за социјални рад доноси решење о остваривању права на материјалну подршку 
и издаје упут за коришћење услуге. 

На решење Центра за социјални рад, може се изјавити жалба Општинском већу у року 
од 15 дана, од дана достављања решења. 

 О жалби на решење Центра за социјални рад одлучује Општинско веће у року од 15 
дана од дана подношења жалбе. 

Жалба не одлаже извршење решења. 
 

Члан 26. 
Пружање услуга врше пружаоци услуга социјалне заштите у складу са Законом. 

Пружалац услуге дужан је да услугу пружа у складу са најбољим интересом корисника и 
прописаним стандардима у социјалној заштити. 

 
Члан 27. 

Услуге предвиђене овом Одлуком, за којима постоји потреба а не могу се обезбедити, 
односно не могу се обезбедити у потребном обиму у установама социјалне заштите на 
територији Општине, набављају се од пружаоца услуга социјалне заштите који је лиценциран, 
кроз поступак јавне набавке, у складу са Законом о социјалној заштити и Законом о јавним 
набавкама. 

Уговор о јавној набавци из става 1. овог члана закључује се између наручиоца услуге, 
односно Општине и одабраног пружаоца услуге. 
 

Члан 28. 
У зависности од социјално-економског статуса корисника, плаћање услуге може бити 

у целости или делимично из средстава корисника, његовог сродника или лица које је преузело 
обавезу плаћања трошкова пружања услуге и из буџета Општине. 

Критеријуме за учешће у финансирању услуга социјалне заштите од стране корисника 
за услуге социјалне заштите које се пружају уз упут за коришћење услуге, прописује 
Општинско веће. 

 
Члан 29. 

Центар за социјални рад је дужан да води евиденцију о признатим правима на 
материјалну подршку и издатим упутима и доставља квартални и годишњи извештај о раду 
Општинском већу и Општинској управи - Одељењу за изворне приходе, привреду, јавне 
службе и финансије. 
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V  ОБЕЗБЕЋИВАЊЕ СРЕДСТАВА 
 

Члан 30. 
Средства за остваривање права по овој Одлуци обезбеђују се у буџету Општине и 

наменски се преносе Центру за социјалини рад, према врстама права и облика социјалне 
заштите или пружаоцу услуге код кога се непосредно остварују. 
 Средства за остваривање права и услуга предвиђених овом Одлуком, обезбеђују се и 
од донатора и донаторских организација. 
 
VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 31. 

Ближи услови, поступак и начин за остваривање права на материјалну подршку и 
коришћење услуга утврђују се посебним актима, које доноси Општинско веће. 

 
Члан 32. 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлуке о правима у социјалној заштити 
из надлежности општине Рача, број 020-135/2015-I-01, од 25.12.2015. године, и све Одлуке  о 
изменама и допунама основне одлуке. 
 

Члан 33. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине  Рача“.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
Број: 020-38/2019-I-01                             ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 03.05.2019.године.                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

                        Душан Ђоковић, с.р. 
 
 
 

Општинско Веће општине Рача на седници одржаној дана 24.04.2019. године, на основу 
члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“, број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), члана 71. став 1. тачка 11) 
Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 3/2019)  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 

 
 1. Даје се сагласност на Трећу измену плана јавних набавки Општинске управе општине 
Рача за 2019.годину.  
  

2. Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном гласнику општине Рача. 
 

Општинско веће општине Рача 
 
Број: 404-34/2019-II-01                       ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 24.04.2019. године                                                                  Општинског већа 
                    Ненад Савковић, с.р. 
  



Број 15, страна 15 Службени гласник општине Рача 03.05.2019. године 

На основу члана 32. став 1. тачка 11) Закона о локалној самоуправи  ("Сл. гласник РС", 
број 129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016 –др.закон и 47/2018)  и члана 45. став 1. тачка 15) 
Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача" број 3/2019), Скупштина општине Рача, 
на предлог Председника Скупштине општине Рача, на седници одржаној дана 03.05.2019. 
године, донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о постављењу заменика Секретара Скупштине општине Рача 

 
1. Немања Лугавац, дипломирани правник из Раче, са станом у улици Карађорђева број 

72, рођен 04.11.1988. године, поставља се за заменика Секретара Скупштине општине 
Рача, на мандатни период до истека мандата Скупштине општине Рача. 
 

2. Решење ступа на снагу даном доношења. 
 

3. Решење објавити  у Службеном гласнику општине Рача. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-39/2019-I-01       ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 03.05.2018. године      Скупштине општине Рача 
                Душан Ђоковић, с.р. 
 
 
 

На основу члана на основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 
47/2018), члана 52. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 
81/2009-испр., 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука УС, 
98/13- одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана71. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине 
Рача", број 3/19), члана 37. Пословника о раду Општинског већа ("Сл. гласник општине Рача", 
број 01/09 и 17/16) и члана.2 Решења о именовању чланова Комисије за планове ( Службени 
гласник општине Рача број 18/2018), Општинско већ општине Рача, на седници одржаној дана 
24.04.2019. године, донело је: 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о утврђивању накнаде за рад комисије за планове  
 

1. Утврђује се накнада за рад комисије за планове и то: 
• Износ од 7.000,00 динара за Председника и  чланове комисије испред 

Министарства грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре, Сектора за 
просторно планирање и урбанизам и чланове изабране  испред Скупштине 
општине Рача 

2. Решење ступа на снагу даном доношења и објављује се објавити у Службеном гласнику 
општине Рача 

 
Образложење 

 
Решењем о именовању чланова Комисије за планове ( Службени гласник општине Рача број 
18/2018) именована је Комисија за планове и чланом 2.предметног Решења предвиђено је да 
ће се накнада за рад утврдити посебним актом Општинског већа. 
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На основу  члана 52 Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09, 
81/2009-испр., 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/13-одлука УС, 
98/13- одлука УС, 132/2014 и 145/2014) средства за рад Комисије за планове обезбеђена су у 
буџету општине Рача  па је одлучено као у изреци Решења. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 
Бр: 021-179/2019-II -01                             П Р Е Д С Е Д Н И К      
Дана: 24.04.2019. године                                                                     Општинског већа 
                                                                                                               Ненад Савковић, с.р.  
 
 
 На основу чл. 46. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС број, 129/2007, 
83/2014-др. закон, 101/2016 др. закон и 4/2018), члана 71. Статута општине ("Сл. гласник 
општине Рача", број 3/2019) и члана 37. Пословника о раду Општинског већа („Службени 
гласник општине Рача“, број 1/2009 и 17/16), на основу чл.69. став 4. Закона о буџетском 
систему („Сл. гла. РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 – исправка 108/13, 142/14, 
68/15 – др. закон 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18) и чл. 13. Одлуке о другом ребалансу буџета 
Општине Рача за 2019. год. („Службени гласник Општине Рача бр. 12/19) на седници одржаној 
дана 24.04.2019.године Општинско веће општине Рача доноси: 

 
РЕШЕЊЕ 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о другом ребалансу буџета Општине Рача за 2019. 
годину („Сл.гл. Општине Рача 12/19), раздео 5, програмска класификација 0602-0009, 
функционална класификација 160, позиција 148/0 извор финансирања 01, економска 
класификација 499120 – Средства резерве – Текућа буџетска резерва, одобравају се 
средства за финансирање редовне делатности у 2019. год. у износу од 600.000,00 дин. 

2. Средства из тачке 1. ове Одлуке распоређују се у оквиру: раздела 5, пројекат 1501-03-
Мере популационе политике, функционална класификација 411, извор финансирања 
01, позиција 273/1  економска класификација 512 –Машине и опрема  600.000,00 дин. 

3. О реализацији ове Одлуке стараће се Одељење за привреду, пољопривреду, буџет и 
финансије. 

4. Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику Општина Рача. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 

Бр: 400-34/2019-II-01                       П Р Е Д С Е Д Н И К      
Дана: 24.04.2019. године                                                                           Општинског већа 
                                                                                                                   Ненад Савковић, с.р.  
 
 
 На основу чл. 46. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС број, 129/2007, 
83/2014-др. закон, 101/2016 др. закон и 4/2018), члана 71. Статута општине ("Сл. гласник 
општине Рача", број 3/2019) и члана 37. Пословника о раду Општинског већа („Службени 
гласник општине Рача“, број 1/2009 и 17/16), на основу чл.69. став 4. Закона о буџетском 
систему („Сл. гла. РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 – исправка 108/13, 142/14, 
68/15 – др. закон 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18) и чл. 13. Одлуке о другом ребалансу буџета 
Општине Рача за 2019. год. („Службени гласник Општине Рача бр. 12/19) на седници одржаној 
дана 24.04.2019.године Општинско веће општине Рача доноси: 
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РЕШЕЊЕ 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о другом ребалансу буџета Општине Рача за 2019. 

годину („Сл.гл. Општине Рача 12/19), раздео 5, програмска класификација 0602-0009, 
функционална класификација 160, позиција 148/0 извор финансирања 01, економска 
класификација 499120 – Средства резерве – Текућа буџетска резерва, одобравају се 
средства за финансирање редовне делатности у 2019. год. у износу од 1.000.000,00 дин. 

2. Средства из тачке 1. ове Одлуке распоређују се у оквиру: раздела 5, пројекат 0901-01-
подршка удружењима и локалним заједницама, функционална класификација 090, 
извор финансирања 01, позиција 108/0  економска класификација 423 –Услуге по 
уговору  1.000.000,00 дин. 

3. О реализацији ове Одлуке стараће се Одељење за привреду, пољопривреду, буџет и 
финансије. 

4. Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику Општина Рача. 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 

Бр: 400-33/2019-II-01                       П Р Е Д С Е Д Н И К      
Дана: 24.04.2019. године                                                                           Општинског већа 
                                                                                                                   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 Марија Стевановић, секретар 
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205. 


