
 
 
Рача, 15.10.2019. године – број 27                      Цена 100,00 динара 
 
 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 
О д л у к е 
Одлука о усвајању Финансијског извештаја ЈП за управљање и развој инфраструктурних 
објеката Рача за 2018. годину 2 

Одлука о давању сагласности на Одлуку о расподели добити ЈП за управљање и развој 
инфраструктурних објеката Рача за 2018. годину 5 

Одлука о отпису и отуђењу возила 5 
Одлука о давању сагласности на нове цене комуналних услуга 6 
Одлука о продужетку рока за израду Плана детаљне регулације зоне "Центар" у Рачи 7 
П р о г р а м и 
Програм коришћења средстава остварених од накнаде за коришћење шума и шумског 
земљишта на територији општине Рача за 2019. годину 7 

Р е ш е њ а 
Решење о разрешењу чланова Школског одбора Средње школе "Ђура Јакшић" у Рачи 12 
Решење о именовању чланова Школског одбора Средње школе "Ђура Јакшић" у Рачи 13 
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На основу члана 40.  тачке 55) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 
3/2019),  и члана 65. Закона о јавним предузећима, СО Рача је на предлог Општинског већа 
општине Рача, на седници одржаној 15.10.2019. године, донела: 
 

ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА  ЈП ЗА УПРАВЉАЊЕ И 
РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА РАЧА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

Усваја се финансијски извештај  ЈП за управљање и развој инфраструктурних објеката 
Рача, број 180/2019 од 14.06.2019. године. 

 
Члан 2. 

Одлуку ступа на снагу осмог дана од дана обљављивања у Службеном гласнику 
општине Рача. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-95/2019-I-01         ПРЕДСЕДНИК 
Датум: 15.10.2019.године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
                  Душан Ђоковић, с.р. 
 
 
 

Попуњава правно лице - предузетник 

Матични број: 21279579        |    Шифра делатности: 7112                   |    ПИБ: 109983043   

Назив ЈП ЗА УПРАВЛЈАНЈЕ И РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА РАЧА 
Седиште РАЧА, КАРАЂОРЂЕВА 48 

            

БИЛАНС УСПЕХА 
у периоду 01.01. - 31.12.2018. године 

          
- у хиљадама 

динара - 

Група 
рачуна, 
рачун 

П О З И Ц И Ј А АОП Напоме-
на број 

Износ 

Текућа 
година 

Претходна 
година 

1 2 3 4 5 6 

  
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ 
ПОСЛОВАНЈА         

60 до 65, 
осим 62 и 

63 

А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 
+ 1016 + 1017)  1001   15.072 5.127 

60 И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ 1002       

61 ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ 
ПРОИЗВОДА И УСЛУГА 1009   3.852 1.263 

64 
ИИИ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, 
СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА 
И СЛ.  

1016   11.090 3.864 

65 ИВ. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  1017   130   

  РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ 
ПОСЛОВАНЈА          

50 до 55, 
62 и 63  

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 
1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 
+ 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0  

1018   14.965 5.217 
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50 И. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ 
РОБЕ 1019       

62 ИИ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАНЈА 
УЧИНАКА И РОБЕ  1020       

630 

ИИИ. ПОВЕЋАНЈЕ ВРЕДНОСТИ 
ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ 
ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ 
УСЛУГА  

1021       

631 

ИВ. СМАНЈЕНЈЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА 
НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ 
ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ 
УСЛУГА  

1022       

51 осим 
513 В. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА  1023   338 379 

513 ВИ. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ 1024     40 

52 ВИИ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА 
ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ  1025   3.520 3.268 

53 ВИИИ. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ 
УСЛУГА 1026   9.620 1.351 

540 ИX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ  1027   77 48 

541 до 
549  

X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ 
РЕЗЕРВИСАНЈА  1028       

55 XИ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ  1029   1.410 131 

  В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) 
≥ 0  1030   107 0 

  Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 
0  1031   0 90 

66 Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 
1038 + 1039)  1032   0 0 

66, осим 
662, 663 и 

664 

И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД 
ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ 
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ 

1033       

662 ИИ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД 
ТРЕЋИХ ЛИЦА)  1038       

663 и 664 
ИИИ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И 
ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ 
КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)  

1039       

56 Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 
1046 + 1047)  1040   0 0 

56, осим 
562, 563 и 

564  

И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ 
ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ 
ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ 
РАСХОДИ 

1041       

562 ИИ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА 
ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)  1046       

563 и 564 
ИИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И 
НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ 
КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)  

1047       

  Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАНЈА 
(1032 - 1040)  1048   0 0 

  Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАНЈА 
(1040 - 1032)  1049   0 0 
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683 и 685 

З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАНЈА 
ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА 
СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ 
КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА  

1050       

583 и 585 

И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАНЈА 
ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА 
СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ 
КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА 

1051   4   

67 и 68, 
осим 683 

и 685 
Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ  1052   33   

57 и 58, 
осим 583 

и 585  
К. ОСТАЛИ РАСХОДИ  1053       

  

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ 
ПОСЛОВАНЈА ПРЕ ОПОРЕЗИВАНЈА 
(1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 -1051 
+ 1052 - 1053)  

1054   136 0 

  

ЛЈ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ 
ПОСЛОВАНЈА ПРЕ ОПОРЕЗИВАНЈА 
(1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 -1050 
+ 1053 - 1052)  

1055   0 90 

69-59  

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАНЈА 
КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЛЈА, ЕФЕКТИ 
ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ 
ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА 
ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  

1056       

59-69  

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАНЈА 
КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЛЈА, РАСХОДИ 
ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ 
ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА 
ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА  

1057       

  НЈ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАНЈА 
(1054 - 1055 + 1056 - 1057) 1058   136 0 

  О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАНЈА 
(1055 - 1054 + 1057 - 1056)  1059   0 0 

  П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК          

721 И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА 1060   21   

део 722  ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ 
ПЕРИОДА  1061       

део 722 ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 
ПЕРИОДА  1062       

723 Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАНЈА 
ПОСЛОДАВЦА  1063       

  С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 
1061 + 1062 -1063) 1064   115 0 

  Т. НЕТО ГУБИТАК 1065   0 90 

      

У Рачи ,   Законски заступник 
дана  .    .         . године М.П. Драгана Антонијевић 
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На основу члана 40. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 3/2019),  
члана 2. Пословника о раду Општинског већа ("Сл. гласник општине Рача", број 01/09 и 17/16), 
члана 58 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/16) и члана 38. ст.1. тачка 1. 
Статута ЈП за управљање и развој  инфраструктурних објеката Рача, Скупштина општине Рача 
је на предлог Општинског већа општине Рача на седници одржаној 15.10.2019. године донела:  

 
ОДЛУКУ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ  НА ОДЛУКУ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ ЈП 

ЗА УПРАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА РАЧА 
ЗА 2018. ГОДИНУ 

 
Члан 1. 

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈП за управљање и развој 
инфраструктурних објеката Рача, број 181 од 14.06.2019. године 

 
Члан 2. 

Одлуку ступа на снагу осмог дана од дана обљављивања у Службеном гласнику 
општине Рача. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
Број: 020-96/2019-I-01         ПРЕДСЕДНИК 
Датум: 15.10.2019.године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
                  Душан Ђоковић, с.р. 
 
 
 

На основу члана 40. тачке 26. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 
3/2019), члана 27. став 10. и члана 33. став 2. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“ бр. 
72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016 113/2017 и 95/2018), СО Рача је, на 
предлог Општинског већа општине Рача, на седници одржаној 15.10.2019. године, донела:  
 

О Д Л У К У 
о отпису и отуђењу возила 

 
Члан 1. 

Покреће се поступак  отуђења основног средства – возила, из јавне својине општине Рача и 
то :  
-путничко моторно возило марке: OPEL ASTRA, модел ASTRA CLASIC Z16 XE, број шасије 
WOLOTGF695GO23328, број мотора Z16XE2ODZ6191, година производње 2005.  

 
Члан 2. 

Отуђење се спроводи у поступку јавног надметања, у складу са одредбама Уредбе о 
условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп у 
јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, 
као и поступцима јавног надметања  ии прикупљања писмених понуда ( „Сл.Гласник РС“ број 
16/18). 

Члан 4. 
  Овлашћује се Одељење за привреду, пољопривреду, буџет и финансије Општинске 
управе општине Рача да искњижи моторно возило из члана 1. ове Одлуке након спроведеног 
поступка отуђења. 
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Отписано и искњижено основно средство из члана 1. ове Одлуке отуђиће се из јавне 
својине општине Рача поступком јавног надметања.  

 
Члан 5. 

Овлашћује се Председник општине да спроведе ову Одлуку и именује Комисију која ће 
огласити и спровести поступак јавног надметања, у складу са законом и овом Одлуком. 

Након спроведеног поступка јавног надметања основно средство које било предмет 
јавног надметања, отписаће се по књиговодственој вредности и брисаће се из књиговодствене 
евиденције Општинске управе општине Рача.  

 
Члан 6. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл.Гласнику  општине 
Рача“ 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-97/2019-I-01         ПРЕДСЕДНИК 
Датум: 15.10.2019.године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
                  Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

На основу члана 40. тачке 46)  Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, бр. 
3/2019), СО Рача је, на предлог Општинског већа општине Рача,  донела 

 
Одлуку о давању сагласности на нове цене комуналних услуга 

 
Члан 1. 

Даје се сагласност на нове цена комуналних услуга које врши  „ФЦЦ ВРБАК“ д.о.о., 
Лапово, и то: 
• Изношење комуналног отпада-домаћинства..................................159,21 динара по члану; 
• Изношење комуналног отпада-домаћинства-соц. категорија.......119,41 динара по члану; 
• Изношење комуналног отпада-остали корисници (правна лица и 

предузетници)...........................................................................................24,07 динара по m2; 
• Изношење комуналног отпада-остали корисници (правна лица и предузетници)-јавне 

установе...........................................................................................25,81 динара по m2; 
• Изношење комуналног отпада–киосци и сл. радње...............1.261,31 динара, паушал; 
• Изношење комуналног отпада (правна лица и предузетници)..1.409,97 динара по m3. 

 
Члан 2. 

Цене комуналних услуга које врши „ФЦЦ ВРБАК“ д.о.о., Лапово, из члана 1. ове 
одлуке, примењиваће се почев од 15.10.2019. године.  

 
Члан 3. 

Одлука објавити у ''Службеном гласнику општине Рача''. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-98/2019-I-01         ПРЕДСЕДНИК 
Датум: 15.10.2019.године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
                  Душан Ђоковић, с.р. 
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС број, 129/2007, 
83/2014-др. закон, 101/2016 др. закон и 4/2018), члана 46 става 2. тачке 7) 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 и 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 - др. 
закон), СО Рача је, на предлог Општинског већа општине Рача, на седници одржаној 
15.10.2019. године, донела: 

 
О Д Л У К У 

о продужетку рока за израду  Плана детаљне регулације зоне "Центар" у Рачи  
 

Члан 1. 
        Рок за израду Плана детаљне регулације зоне "Центар" у Рачи продужава се за додатних 
18 месеци. 

 
Члан 2. 

        Рок из члана 1. ове одлуке почиње да тече од истека рока утврђеног чланом 6.Одлуке о 
изради Плана детаљне регулације зоне "Центар" у Рачи, број 020-37/2019-I-01 од 
03.05.2019.године. 

 
Члан 3. 

        Ова Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Рача". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-99/2019-I-01         ПРЕДСЕДНИК 
Датум: 15.10.2019.године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
                  Душан Ђоковић, с.р. 
 
 
 
 

Општинско веће општине Рача, на седници одржаној дана 07.10.2019.године, на основу 
члана 80 став 4. на основу Закона о шумама („Службени гласник РС, бр.30/10, 93/12, 89/15 
и 95/18), члана 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 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 следећи: 
 

 
ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ ОД НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ 
ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА 

ЗА 2019. ГОДИНУ 
     

I.УВОД 
Овим Програмом, на основу Закона о шумама („Службени гласник РС, бр.30/10, 

93/12, 89/15 и 95/18) утврђује се намена и начин коришћења средстава од накнаде за 
коришћење шума и шумског земљишта планираних у буџету Општине Рача за 2019.годину, 
намењених за реализацију планова, програма, пројеката и других активности у области 
заштите и унапређења шума и шумског земљишта Општине Рача. 
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Програм коришћења средстава остварених од накнаде за коришћење шума и шумског 
земљишта доноси се за сваку календарску годину. Овај програм садржи: генералне 
карактеристике подручја, законске основе, финансијски план за спровођење мера и 
активноси на заштити шума и шумског земљишта у 2019.год, спровођење програма и 
надзор и завршне одредбе. 

 
1. ТОПОГРАФСКО-ГЕОГРАФСКЕ И КЛИМАТСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

ПОДРУЧЈА 
  

1.1.1. Географске и административне карактеристике  
Општина Рача се налази у Централној Србији и припада Шумадијском округу. Oпштина 
заузима површину од 216 км2.  По пространству своје територије рачанској општини припада 
само 9,04% укупне површине шумадијског округа (21573.73.29 ха) и она заузима пето место у 
округу. 
Општина Рача се састоји од 17 насеља. Центар општине је насеље Рача, које представља 
административни центар општине. Општину поред насеља Рача чине још и сеоска насеља 
Борци, Доње Јарушице, Доња Рача, Ђурђево, Сараново, Сепци, Вишевац, Адровац, Мало 
Крчмаре, Велико Крчмаре, Мирашевац, Поповић, Трска, Сипић, Вучић и Бошњане. Политичка 
општина Рача има 17 катастарских општина и то: Ко Рача, Ко Адровац, Ко Вучић, Ко 
Војиновац, Ко Сипић, Ко Мало Крчмаре, Ко Велико Крчмаре,Ко Мирашевац, Ко Трска, Ко 
Бошњане, Ко Борци, Ко Доње Јарушице, Ко Доња Рача, Ко Ђурђево, Ко Сараново, Ко Сепци, 
Ко Вишевац. 
Сама општина има повољан географски положај, коме су допринеле и осавремењене друмске 
саобраћајнице које повезују Рачу, средиште општине са Крагујевем (32 км), ауто-путем (10 
км), Београдом (100 км). 
 
1.1.2. Природни услови и животна средина  
Природни услови на територији општине Рача (рељеф, педолошки састав тла, климатске 
особености и хидролошке могућности) пружају одличне услове за развој савремене 
пољопривреде. 
Рељеф општине је представљен типичним шумадијским валовито-брежуљкастим тереном, 
тако да на низију долази 45,8%  (око 99 км2) а на брдски рељеф 54,2% (117км2). Три четвртине 
рачанске општине има нагиб 150, од чега на нагиб од 50 долази око 70км2. Што се тиче 
експозиције рељефа присојне експозиције обухватају 35% а осојне око 65% површине 
општине. 
Пољопривредно земљиште општине Рача простире се на 16988 хектара од тога обрадиво 
пољопривредмо земљиште чини 16215 ха  (подаци РГЗ-а). На територији општине појављују 
се три типа земљишта: алувијум у долини реке Раче, на терасама и нижем побрђу местимично 
смоница а на вишем побрђу апсолутно преовлађују гајњаче. Од укупног обрадивог земљишта 
28% су јако до средње кисела земљишта која захтевају предузимање мера неутралисања 
сувишног ацидитета.  
Рачанско климатско подручје одликује се релативно хладним зимама, незнатно топлијим 
јесенима од пролећа и умерено топлим летима. Овакве температурне прилике и односи 
прелазних годишњих доба посебна су одлика регионалног низијског климата. Климат овог 
подручја карактеришу средње температуре годишњих доба и то 1,5° за зиму, 11,2°за пролеће, 
21,2°за лето и 12,5°С за јесен. 
Највише падавина се излучи током априла, маја и јуна месеца, док је јесен са најмањом 
количином падавина, сливно подручје општине је више отворено према истоку и 
североистоку,чиме је изложено сувљим континенталним утицајима.Просечна висина 
годишњих падавина се креће од 632 mm до 672 mm. 
Подручје општине Рача одводњвају река Рача и Јасеница. Река Рача je главни водоток општине 
и њен средишњи и део горњг тока припада овој области. Рача извире југозападно од територије 
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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., укупан пад Раче је 314 м а 
просечан пад је 6,8%. На режим реке Раче и ток утичу бујичне притоке, због свега тога она 
чини велике штете пољопривредном земљишту које је потенцијално високе продуктивности. 
Јасеница, највећа и најбогатија водом река у Шумадији, протиче северозападним делом 
територије рачанске општине кроз села Сараново и Сепце, правцем ЈЗ-СИ у дужини од око 5 
км регулисаног речног корита и просечним протицајем 7,70м3/сек. Јасеница је у овом подручју 
типично равничарска река, припада сталним водотоцима са амплитудом екстремног водотока 
од 310-350 cm. Што се тиче водоносних зона на територији општине највише су заступљени 
''терени са ређим и оскудним изданима'' али треба нагласити да јављају минерални извори, 
прва која је детаљније хемиски испитана је хладна сулфатна манганогвожђевита вода ''Репата 
бара'' у селу Мирашевцу, по количини мангана мирашевачка вода заузима прво место међу 
познатим гвожђевитим водама у свету. 
Имајући у виду мали број становника, скромне привредне активности и одсуство већох 
индустријских загађивача, може се рећи да натериторији општине Рача не постоји значајан 
притисак на животну средину. 
 

2.     ШУМЕ И ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ  
 
 Шумске површине према Попису пољопривреде 2012.г. захватају 2322 ха или 10,75% 
укупне површине општине Рача, углавном местимично распоређене мање површине. Мањи 
шумски комплекс Градиште у Вишевцу, површине око 40ха је углавном под храстовом шумом 
и знатним учешћем беле липе што овом пејзажу даје посебну вредност.Храстова шума је и у 
коплексу Алија у Бошњану (око 5ха) оплемењена четинарима. На брду Висак углавном су 
вештачки подигнуте састојине багрема и нешто црногорице. Иначе шумске површине у 
рачанској општини нису изданачког порекла, углавном су то храстове са пратећим врстама, а 
само на мањој површини једног локалитета у Саранову јавља се брдска буква. Шумске 
површине су углавном у приватном власништву сем комплекса ''Градиште'' у селу Вишевцу 
(заштићено природно добро) и мањег ''Алија'' у Бошњану који су у државном власништву. 

За потребе одрживог и економичног коришћења шума и шумског земљишта, 
приликом израде програма пажња је посвећена пропратним, али веома битним,  елементима у 
газдовању и коришћењу шума, односно шумског земљишта.  
                Шумски путеви - су од великог значаја за функционисање сваког села, с обзиром да 
свако од њих располаже шумама  у приватном власништву. Путеви омогућавају лакши и 
безбеднији приступ  парцелама под шумама,  а зависно од уређености утичу и на очуваност 
постојеће механизације. Шумски путеви на територији  општине Кнић су у јако лошем стању. 
Шумски путеви су препуни дубоких рупа у којима се задржава вода након обилних падавина, 
површина је клизава са дубоким колотразима. Често пута долази до превртања трактора са 
људством и товаром. Овакво стање шумских путева представља велику опасност, посебно по 
безбедност власника шума приликом сече шума и превоза огревног дрвета.  
 

Значај шума и шумског земљишта  
 
За потребе одрживог и економичног коришћења шума и шумског земљишта, 

приликом израде програма пажња је посвећена пропратним, али веома битним,  елементима у 
газдовању и коришћењу шума, односно шумског земљишта.  

 Шумски путеви - су од великог значаја за функционисање сваког села и омогућавају 
лакши и безбеднији приступ  парцелама под шумама,  а зависно од уређености утичу и на 
очуваност постојеће механизације 

Поред привредно-економског значаја шума од великог значаја су и еколошки, 
спортско-рекреативни и туристички значај шума и шумског земљишта. 
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Еколошки значај шума се огледа у знатном повећању кисеоника у атмосфери и 
смањењу угљен-диоксида. Поред овог, шуме имају велику улогу и у пречишћавању ваздуха, 
задржавају велику количину прашине, чађи, аеросоли и других штетних материја. Шуме 
такође филтрирају воду, спречавају клизишта и ерозије, смањују буку и ублажавају климатске 
промене. 

Спортско-рекреативни значај је заступљен кроз активности и садржаје разних савеза, 
клубова и удружења (планинарски, скијашки, ловачки и др.) 

 
           3. ЗАКОНСКЕ ОСНОВЕ 

 
Законом о шумама (Сл.гл.РС.бр. 30/2010, бр. 93/2012, 89/2015 и 95/2018) уређује се 

очување, заштита, планирање, гајење и коришћење шума, располагање шумама и шумским 
земљиштем, надзор над спровођењем овог закона, као и друга питања значајна за шуме и 
шумско земљиште. Очување, заштита и унапређење стања шума, коришћење свих потенцијала 
шума и њихових функција и подизање нових шумских састојина у циљу постизања оптималне 
шумовитости, просторног распореда и структуре шумског фонда у Републици су делатности 
од општег интереса. Законом је прописано да се обезбеђују услови за одрживо газдовање 
шумама и шумским земљиштем , на начин и у обиму којим се трајно одржава и унапређује 
њихова производна способност, биолошка разноврсност, способност обнављања и виталност 
и унапређује њихов потенцијал за ублажавање климатских промена, као и њихова економска, 
еколошка и социјална функција, а да се при том не причињава штета околним екосистемима. 

У заштити шума и шумског земљишта укључене су и локалне самоуправе на својој 
територији. На име накнаде за коришћење шума и шумског земљишта локалним самоуправама 
припада 30% од остварених прихода на годишњем нивоу. Из тих средстава јединице локалне 
самоуправе могу финансирати активности на унапређењу општекорисних функција шума од 
значаја за локалну самоуправу (комуналне, спортско-рекреативне и друге активности и 
објекти), у складу са програмом који доноси надлежни орган локалне самоуправе. Такође, из 
буџета јединице локалне самоуправе, могу се финансирати и активности  од општег интереса 
из закона. 

Извештај о трошењу средстава јединица локалне самоуправе доставља надлежном 
Министарству до 31. марта текуће године за претходну годину. 

 
4.МЕРЕ И АКТИВНОСТИ НА УНАПРЕЂЕЊУ ОПШТЕКОРИСНИХ 

ФУНКЦИЈА ШУМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ-КОРИШЋЕЊЕ 
ПОТЕНЦИЈАЛА ШУМА (комуналне, спортско-рекреативне и друге активности и објекти) 

 
4.1. Реконструкција туристичких стаза и објеката за одмор и спортско -
рекреативне активности  

 
Радови на реконструкцији туристичких стаза подразумевају:  
Обнову туристичких стаза, уклањање растиња, пошљунчавање и обележавање стаза. 
 
5.ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА И АКТИВНОСТИ НА 

ЗАШТИТИ ШУМА И ШУМСКОГ ЗЕМЉИШТА И  НА УНАПРЕЂЕЊУ 
ОПШТЕКОРИСНИХ ФУНКЦИЈА ШУМА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЛОКАЛНУ 
САМОУПРАВУ ПРЕДВИЂЕНИХ ПРОГРАМОМ 

 
 Средства овог Програма, у укупном износу од 600.000,00 динара остварена су односно 

планирано је остварење од дела републичке накнаде за коришћење шума и шумског земљишта 
(30% остварених прихода на годишњем нивоу су приход буџета локалних самоуправа) која се 
наплаћује по Закону о наканадама за коришћење јавних добара (Сл.гл.РС.бр.95/2018 и 
49/2019).  
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 Средства предвиђена. овим програмом користиће се наменски за финансирање обавеза 
локалне самоуправе утврђених законом о шумама, а кроз спровођење мера и активности на 
основу програма и пројеката на заштити шума и шумског земљишта на територији општине 
РАЧА,по табели: 
 
 

 Ставка Вредност 
радова у 

дин. са 
ПДВ-ом 

Напомена: 

1.1. Реконструкција 
туристичких стаза и 
објеката за одмор и 
спортско -
рекреативне 
активности - укупно 

600.000,00 Радови ће бити спроведени у 
току 2019.године, Средства се 
обезбеђују из Буџета општине и 
од дела републичке накнаде за 
коришћење шума и шумског 
земљишта. 

 УКУПНО 600.000,00  

 
1.1. Укупна средства из Буџета за спровођење ове активности планирана су у износу од 
600.000,00 динара. 
 

 6. СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА И НАДЗОР 
  

Опредељена средства у износу од 600.000,00 дин., са урачунатим ПДВ-ом користи ће се 
у складу са Програмом за коришћење средстава од накнаде за коришћење шума и шумског 
земљишта на територији општине Рача за 2019.годину. 

   На крају периода 01. јануар - 31. децембар 2019. године, неискоришћена средства 
преносе се у наредни период и распоређују у Програму коришћења средстава од накнаде 
за коришћење шума и шумског земљишта на територији општине Рача за 2020.годину. 
 Стручне и административно-техничке послове за реазацију програма и пројеката, 
као и надзор над извршавањем уговорених обавеза, спроводи Општинска управа 
општине Рача – Одељење за привреду, пољопривреду, буџет и финасије. 
 

    7. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику 
општине Рача ''. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
Број: 021-322-2/2019-II-01         ПРЕДСЕДНИК 
Датум: 07.10.2019.године            ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
                  Ненад Савковић, с.р. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

На основу одредби Закона о шумама (“сл.гл.РС”, бр.30/10, 93/12 и 89/15) и Закона о 
наканадама за коришћење јавних добара (Сл.гл.РС.бр.95/2018 и 49/2019), средства од накнаде 
за коришћење шума и шумског земљишта су наменска и могу се користити из буџета јединица 
локалних самоуправа за финансирање активности на унапређењу општекорисних функција 
шума од значаја за локалну самоуправу (комуналне, спортско-рекреативне и друге активности 
и објекте) у складу са програмом који доноси надлежни орган локалне самоуправе.  
Опредељена средства су у функцији унапређења спортско-рекреативних активности и објеката 
што је у складу са чл.80. Закона о шумама. 
 
 
 

На основу члана 40. тачке 13) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 
03/19), члана 117. став 3. тачка 4) и чл. 120 став 6 тачка 1), Закона о основама система 
образовања и васпитања ("Сл. гласник РС 88/17 27/2018-др.Закон), СО Рача је, на предлог 
Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 15.10.2019. године, донела: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу чланова Школског одбора  
Средње школе "Ђура Јакшић" у Рачи 

 
 
 

1. Разрешава се дужности члан Школског одбора Средње школе "Ђура Јакшић" у 
Рачи, због престанка основа по којем је именован и то: 
 
Представник Савета родитеља: 
 
- Мирјана Живуловић из Вучића 
 
 
2. Решење ступа на снагу нараденог дана од дана објављивања у Сл. гласнику општине 
Рача. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
Број: 020-100/2019-I-01         ПРЕДСЕДНИК 
Датум: 15.10.2019.године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
                  Душан Ђоковић, с.р. 
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На основу члана 40. тачке 13) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 
03/19) и члана 116. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник 
РС", број 88/17 и 27/2018-др.закон), СО Рача је, на предлог Општинског већа општине Рача, 
на седници одржаној 15.10.2019. године, донела: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању члана Школског одбора  
Средње школе "Ђура Јакшић" у Рачи 

 
 
 1. Именује се члан Школског одбора Средње школе "Ђура Јакшић" у Рачи, на мандатни 
период до истека мандата школског одбора: 
 

Из реда родитеља  
 

- Тимотијевић Бојан, Вука Караџића 33, општина Рача, представник родитеља ученика 
одељења I2.  
 

2. Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Сл. Гласнику општине 
Рача. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-101/2019-I-01         ПРЕДСЕДНИК 
Датум: 15.10.2019.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 Марија Стевановић, секретар 
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205. 


