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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 71. Статута општине Рача ("Сл. гласник 
општине Рача", број 3/2019),  члана 37. Пословника о раду Општинског већа ("Сл. гласник 
општине Рача", број 01/09 и 17/16) и Предлога Одлуке о расподели подстицајних средстава за 
инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: 
воће,грожђе,поврће(укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције:101.4.2. за 2019.годину 
број 021-633/2019-II-01 од 20.12.2019.године, Општинско веће општине Рача је на седници 
одржаној 23.12.2019 донело следећу 
 
  

ОДЛУКУ 
о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних 

газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра 
инвестиције: 101.4.2. 

 за 2019. годину 
 

 
1. Одобравају се подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и 
цвеће, шифра инвестиције: 101.4.2 –назив инвестиције: набавка конструкција за пластенике 
и/или високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике. у укупном 
износу 817.353,33 динара без урачунатог пореза на додатну вредност, следећим 
подносиоцима захтева/корисницима средстава: 

 
1.1.Владану Стевановићу из Саранова, општина Рача,са ЈМБГ: 1602979761019 и БПГ: 
736821000097 број захтева 021-449/2019-II-01 од 03.10.2019.г., у укупном износу 
158.013,33 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог 
пореза на додатну вредност, за набавку пластеника ''Profesional'' 8м х 14м са дуплом 
фолијом (спољашња дебљине 0.180 mm и унутрашња дебљине 0.06 mm) и фарбаном 
челичном конструкцијом, према рачуну-отпремници бр.05/155 од 26.09.2019.г., издатог од 
стране  Занатске радње за израду готових текстилних производа ''БМ тенде'', Рача, ул. 
Краља Александра Карађорђевића бр.44.. 
 
1.2. Немањи Тодоровић из Саранова, општина Рача, са ЈМБГ: 2610985761027 и БПГ: 
736821000313 број захтева 021-488/2019-II-01 од 14.10.2019., у укупном износу 347.820,00 
динара, , што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на 
додатну вредност, за набавку пластеника ''Profesional'' 8м х 34м са дуплом фолијом 
(спољашња дебљине 0.200 mm и унутрашња дебљине 0.06 mm) и фарбаном челичном 
конструкцијом, према рачуну-отпремници бр.05/177 од 11.10.2019.г., издатог од стране  
Занатске радње за израду готових текстилних производа ''БМ тенде'', Рача, ул. Краља 
Александра Карађорђевића бр.44.. 
 
1.3. Марку Тодоровићу из Саранова, општина Рача,са ЈМБГ: 1706984720061 и БПГ: 
736821000399, број захтева 021-489/2019-II-01 од 14.10.2019.г., у укупном износу 
311.520,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог 
пореза на додатну вредност, за набавку пластеника ''Profesional'' 8м х 30м са дуплом 
фолијом (спољашња дебљине 0.180 mm и унутрашња дебљине 0.06 mm) и фарбаном 
челичном конструкцијом, према рачуну-отпремници бр.05/176 од 11.10.2019.г., издатог од 
стране  Занатске радње за израду готових текстилних производа ''БМ тенде'', Рача, ул. 
Краља Александра Карађорђевића бр.44.. 
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2. Исплата средстава из члана 1. ове Одлуке  ће се вршити по приливу средстава, из буџета 
општине Рача на наменски рачун Корисника средстава уписан у Регистар пољопривредних 
газдинстава. 
 

3. Овлашћује се Председник Општине Рача да по коначности ове Одлуке са наведеним 
лицима из става 1. закључи Уговоре о додели подстицајних средстава за инвестиције у 
физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући 
печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.4.2.  

 
4. Уговором из тачке 3. ближе ће се одредити међусобна права и обавезе уговорних страна 

у складу са Конкурсом. 
 

5. Ову Одлуку објавити на званичној интернет страници општине Рача, огласним таблама 
Општинске управе Рача и Месних канцеларија, као и у Службеном гласнику СО-е Рача. 

 
6. По објављивању Одлуке на званичном сајту, учесници конкурса који нису задовољни 

донетом одлуком имају право да поднесу приговор Општинском већу општине Рача. Приговор 
се подноси у року од три радна дана од дана објављивања Одлуке на званичном сајту општине 
Рача. 

 
7.  Сва заинтересована лица  могу да изврше увид у списе предмета у року од 3 дана од 

дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страници општине Рача. 
 
8.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
Број: 021-633/2019-II-01             Председник 
Датум: 23.12.2019.године         Општинског већа 
          Ненад Савковић, с.р. 
 
 
 

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 71. Статута општине Рача ("Сл. гласник 
општине Рача", број 3/2019),  члана 37. Пословника о раду Општинског већа ("Сл. гласник 
општине Рача", број 01/09 и 17/16) и Предлога Одлуке о о расподели подстицајних средстава 
за инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: пчеларство, шифра 
инвестиције: 101.6.2. у 2019.години број 021-634/2019-II-01 од 20.12.2019.године, Општинско 
веће општине Рача је на седници одржаној 23.12.2019 донело следећу 
 
  

ОДЛУКУ 
о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних 

газдинстава, сектор: пчеларство, шифра инвестиције: 101.6.2. у 2019.години 
 

 
1. Одобравају се подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава, сектор: пчеларство: 101.6.2 –назив инвестиције: набавка 
опреме за пчеларство (кошнице, центрифуге, сатне основе произведене од пчелињег воска 
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и топионици за восак)  од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додату 
вредност у укупном износу 1.124.000,00 динара без урачунатог пореза на додатну 
вредност, следећим подносиоцима захтева/корисницима средстава: 

 
 
1.1.Рајици Здравковићу из Раче, Краљице Марије бр.132, општина Рача,са ЈМБГ: 
2004958721415 и БПГ: 736813002370, број захтева 021-409/2019-II-01 од 06.09.2018.г., у 
укупном износу 100.000,00 динара, што чини 80 % од укупних прихватљивих трошкова 
без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошница 
комплетна са AV подњачом DB 12, комада 20, по рачуну бр. 19-MPR01100015 од 
05.09.2019.г. издатог од стране Предузећа  ''RIOS'' доо, Рача. 
 
1.2. Радославу Андрејићу из Вишевца, општина Рача, са ЈМБГ: 0404984761035 и БПГ: 
736716001461, број захтева 021-412/2019-II-01 од 09.09.2019., у укупном износу 99.960,00 
динара, што чини 80 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на 
додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошница комплетна са AV подњачом DB 
10, комада 35, по рачуну бр. 19-MPR01100016 од 06.09.2019.г. издатог од стране Предузећа  
''RIOS'' доо, Рача. 
 
1.3. Сузани Првуловић из Адровца, општина Рача,са ЈМБГ: 1508974726413 и БПГ: 
736678000351, број захтева 021-414/2019-II-01 од 11.09.2019.г., у укупном износу 
80.000,00 динара, што чини 80 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог 
пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошница комплетна са AV 
подњачом ЛР, комада 20, по рачуну бр. 19-MPR01100017 од 06.09.2019.г. издатог од стране 
Предузећа  ''RIOS'' доо, Рача. 
 
1.4. Ненаду Стевановићу из Раче, ул. Краља петра Првог бр.92, општина Рача, са ЈМБГ: 
2410977721416 и БПГ: 736813002329 број захтева 021-427/2019-II-01 од 18.09.2019., у 
укупном износу 82.240,00 динара, што чини 80 % од укупних прихватљивих трошкова 
без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошница 
комплетна са AV подњачом ДБ10, комада 20, по рачуну бр. 19-MPR01100014 од 
04.09.2019.г. издатог од стране Предузећа  ''RIOS'' доо, Рача. 

 
1.5. Александру Радовановићу из Раче,, општина Рача, са ЈМБГ: 2608947721416 и БПГ: 
736813002256 број захтева 021-438/2019-II-01 од 26.09.2019., у укупном износу 22.400,00 
динара, што чини 50 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на 
додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: сатне основе у количини од 32,00 кг,  по 
рачуну бр.071/19 од 23.09.2019.г. издатог од стране Занантске радње ''APITRADE'' 
Лесковац. 
 
1.6. Рајици Глишић из Поповића, општина Рача, са ЈМБГ: 0811960721436 и БПГ: 
736805000185 број захтева 021-445/2019-II-01 од 30.09.2019., у укупном износу 99.840,00 
динара, што чини 80 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на 
додатну вредност, кошница комплетна са AV подњачом ДБ10, комада 26, по рачуну бр. 19-
MPR01100018 од 27.09.2019.г. издатог од стране Предузећа  ''RIOS'' доо, Рача. 
 
 
1.7. Марку Глишићу из Раче, Николе Тесле бр.21 општина Рача, са ЈМБГ: 
1004990720044 и БПГ: 736813002558 број захтева 021-446/2019-II-01 од 30.09.2019., у 
укупном износу 99.840,00 динара, што чини 80 % од укупних прихватљивих трошкова 
без урачунатог пореза на додатну вредност, кошница комплетна са AV подњачом ДБ10, 
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комада 26, по рачуну бр. 19-MPR01100019 од 27.09.2019.г. издатог од стране Предузећа  
''RIOS'' доо, Рача. 
 
1.8. Радмили Срећковић из Великих Крчмара, општина Рача,са ЈМБГ: 0911972725016  
и БПГ: 736708000729 број захтева 021-451/2019-II-01 од 04.10.2019.г., у укупном износу 
57.600,00 динара, што чини 80 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог 
пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошница комплетна са AV 
подњачом ЛР, комада 15, по рачуну бр. 19-MPR01100022 од 03.10.2019.г. издатог од стране 
Предузећа  ''RIOS'' доо, Рача. 

 
1.9. Момчилу Матејићу  из Поповића, општина Рача, са ЈМБГ: 1710938721417 и БПГ: 
736805000320 број захтева 021-456/2019-II-01 од 07.10.2019., у укупном износу 80.640,00 
динара, што чини 80 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на 
додатну вредност, кошница комплетна са AV подњачом ДБ10, комада 21, по рачуну бр. 19-
MPR01100023 од 04.10.2019.г. издатог од стране Предузећа  ''RIOS'' доо, Рача. 
 
1.10. Биљани Петровић из Раче, Опленачка бр.001/2, општина Рача,са ЈМБГ: 
3003960726413 и БПГ: 736813002507 број захтева 021-457/2019-II-01 од 07.10.2019.г., у 
укупном износу 65.280,00 динара, што чини 80 % од укупних прихватљивих трошкова 
без урачунатог пореза на додатну вредност, кошница комплетна са AV подњачом ДБ10, 
комада 17, по рачуну бр. 19-MPR01100020 од 02.10.2019.г. издатог од стране Предузећа  
''RIOS'' доо, Рача. 
 
1.11. Драгану Т. Миловановићу из Раче, ул. Николе Тесле бр.25, општина Рача,са ЈМБГ: 
1919954721428 и БПГ: 736813002230 број захтева 021-472/2019-II-01 од 10.10.2019.г., у 
укупном износу 76.800,00 динара, што чини 80 % од укупних прихватљивих трошкова 
без урачунатог пореза на додатну вредност, кошница комплетна са AV подњачом ЛР, 
комада 20, по рачуну бр. 19-MPR01100024 од 08.10.2019.г. издатог од стране Предузећа  
''RIOS'' доо, Рача. 
 
1.12. Владимиру Миљковићу из Адроваца, ул.Д.Филиповића Фиће бр.17, општина 
Рача, са ЈМБГ: 2310976710033 и БПГ: 73667800408 број захтева 021-473/2019-II-01 од 
10.10.2019., у укупном износу 33.040,00 динара, што чини 80 % од укупних прихватљивих 
трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: 
врцаљка 4 рама LR CR електрична, комада 1,  по рачуну 20019/19 од 02.10.2019.г. издатог 
од стране СЗТР ''MEDICO TIM'' Горољуб Антић, Голочело бб Крагујевац. 
 
1.13. Давору Тимотијевићу из Раче, ул.Вука Карађића бр.33, Рача, са ЈМБГ: 
0107975721417 и БПГ: 736813002469 број захтева 021-494/2019-II-01 од 14.10.2019.г., у 
укупном износу 76.800,00 динара, што чини 80 % од укупних прихватљивих трошкова 
без урачунатог пореза на додатну вредност, кошница комплетна са AV подњачом ДБ10, 
комада 20, по рачуну бр. 19-MPR01100025 од 10.10.2019.г. издатог од стране Предузећа  
''RIOS'' доо, Рача. 
 
1.14. Владимиру Ђоковићу из Раче, ул Лепеничка бр.8, општина Рача, са ЈМБГ: 
2606948721417 и БПГ: 736813002302 број захтева 021-514/2019-II-01 од 15.10.2019.г., у 
укупном износу 100.000,00 динара, што чини максимани износ од укупних прихватљивих 
трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, кошница комплетна са AV подњачом 
ДБ12, комада 21, по рачуну бр. 19-КА11-1015-1AL од 15.10.2019.г. издатог од стране 
Предузећа  ''RIOS'' доо, Рача. 
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1.15. Александри Степановић из Раче, ул. Деспота Стефана Високог бр.14, општина 
Рача, са ЈМБГ: 1409988715327 и БПГ: 736813001543 број захтева 021-515/2019-II-01 од 
15.10.2019., у укупном износу 49.560,00 динара, што чини 80 % од укупних прихватљивих 
трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: 
електричног топионика за восак са пресом, комада 1, по рачуну 010/19 од 11.10.2019.г. 
издатог од стране СЗТ ''Златна пчела'' Јагодина. 

 
2. Исплата средстава из члана 1. ове Одлуке  ће се вршити по приливу средстава, из буџета 

општине Рача на наменски рачун Корисника средстава уписан у Регистар пољопривредних 
газдинстава. 
 

3. Овлашћује се Председник Општине Рача да по коначности ове Одлуке са наведеним 
лицима из става 1. закључи Уговоре о додели подстицајних средстава за инвестиције у 
физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: пчеларство, шифра инвестиције: 
101.6.2.  

 
4. Уговором из тачке 3. ближе ће се одредити међусобна права и обавезе уговорних страна 

у складу са Конкурсом. 
 

5. Ову Одлуку објавити на званичној интернет страници општине Рача, огласним таблама 
општинске управе Рача и Месних канцеларија, као и у Службеном гласнику СО-е Рача. 

 
6. По објављивању Одлуке на званичном сајту, учесници конкурса који нису задовољни 

донетом одлуком имају право да поднесу приговор Општинском већу општине Рача. Приговор 
се подноси у року од три радна дана од дана објављивања Одлуке на званичном сајту општине 
Рача. 

 
7.  Сва заинтересована лица  могу да изврше увид у списе предмета у року од 3 дана од 

дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страници општине Рача. 
 
8.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 
Број: 021-634/2019-II-01             Председник 
Датум: 23.12.2019.године         Општинског већа 
          Ненад Савковић, с.р. 
 
 
 

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 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), Општинско веће општине Рача је на седници одржаној 
24.12.2019.године донело следећу 
 

 
О Д Л У К У 

 
 

1. Усваја се Извештај Комисије о извршеној теренској контроли корисника 
инвестиција по Посебном програму за набавку механизације број 021-219/2019-III-
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01 који је дана 23.12.2019.године сачинила Стручна комисија за утврђивање 
испуњености услова за доделу средстава и контролу испуњавања обавеза од стране 
корисника средстава буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине 
Рача. 

 
2. Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рача.  
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 021-637/2019-II-01             Председник 
Датум: 23.12.2019.године         Општинског већа 
          Ненад Савковић, с.р. 
 
 

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 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), Општинско веће општине Рача је на седници одржаној 
24.12.2019.године донело следећу 
 

 
О Д Л У К У 

 
 

1. Усваја се Извештај о раду Жалбене комисије општине Рача за период од 
01.12.2018.године до 30.11.2019.године број 021-599/2019-II-02 од 
05.12.2019.године. 

 
2. Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рача.  
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 021-599/2019-II-01             Председник 
Датум: 24.12.2019.године         Општинског већа 
          Ненад Савковић, с.р. 
 
 
 
 

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 71. Статута општине Рача ("Сл. гласник 
општине Рача", број 3/2019),  члана 37. Пословника о раду Општинског већа ("Сл. гласник 
општине Рача", број 01/09 и 17/16) и Предлога Одлуке о расподели подстицајних средстава за 
инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: 
воће,грожђе,поврће(укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције:101.4.1. јесења садња за 
2019.годину број 021-632/2019-II-01 од 20.12.2019.године, Општинско веће општине Рача је на 
седници одржаној 23.12.2019 донело следећу 
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ОДЛУКУ 
о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних 

газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра 
инвестиције: 101.4.1. јесења садња 2019.године 

 
 

1. Одобравају се подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и 
цвеће, шифра инвестиције: 101.4.1. – назив инвестиције: набавка сертификованог садног 
материјала воћа и то: шљиве, вишње, трешње, кајсије, брескеве, нектарине, крушке, 
дуње, малине и купине у јесен 2019. године, у укупном износу 165.108,88 динара без 
урачунатог пореза на додатну вредност, следећим подносиоцима захтева/корисницима 
средстава: 

 
1.1.Дејану Ивановићу из Мирашевца, општина Рача,са ЈМБГ: 2810979761014 и БПГ: 

736791001066 број захтева 021-588/2019-II-01 од 27.11.2019.г., у укупном износу 73.636,36 
динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на 
додатну вредност,за набавку сертификованог садног материјала воћа: трешње, по рачуну 
бр.270/2019 од 12.11.2019.г. издатог од стране Привредног друштва ''Grof of Milutovac'' доо, 
Милутовац. 

 
1.2. Светлани Милојевић из Поповића, општина Рача, са ЈМБГ: 2209982766021 и БПГ: 

736805000495 број захтева 021-596/2019-II-01 од 02.12.2019., у укупном износу 91.472,52 
динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на 
додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: вишње, по рачуну 
бр.314/19 од 02.12.2019.г., издатог од стране Привредног друштва ''Grof of Milutovac'' доо, 
Милутовац, умањен за износ вредности садница (без пдв-а) за 41 комада вишње које нису 
засађене на парцели где је заснован нови вишегодишњи производни засад.  

 
3. Исплата средстава из члана 1. ове Одлуке  ће се вршити по приливу средстава, из буџета 

општине Рача на наменски рачун Корисника средстава уписан у Регистар пољопривредних 
газдинстава. 
 

4. Овлашћује се Председник Општине Рача да по коначности ове Одлуке са наведеним 
лицима из става 1. закључи Уговоре о додели подстицајних средстава за инвестиције у 
физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући 
печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.4.1. – јесења садња 2019.г.. 

 
5 Уговором из тачке 3. ближе ће се одредити међусобна права и обавезе уговорних страна 

у складу са Конкурсом. 
 

6. Ову Одлуку објавити на званичној интернет страници општине Рача, огласним таблама 
општинске управе Рача и Месних канцеларија, као и у Службеном гласнику СО-е Рача. 

 
7. По објављивању Одлуке на званичном сајту, учесници конкурса који нису задовољни 

донетом одлуком имају право да поднесу приговор Општинском већу општине Рача. Приговор 
се подноси у року од три радна дана од дана објављивања Одлуке на званичном сајту општине 
Рача. 

 
8.  Сва заинтересована лица  могу да изврше увид у списе предмета у року од 3 дана од 

дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страници општине Рача. 
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9.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 021-632/2019-II-01             Председник 
Датум: 23.12.2019.године         Општинског већа 
          Ненад Савковић, с.р. 
 
 
 

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 71. Статута општине Рача ("Сл. гласник 
општине Рача", број 3/2019),  члана 37. Пословника о раду Општинског већа ("Сл. гласник 
општине Рача", број 01/09 и 17/16) и Предлога Одлуке о расподели подстицајних средстава за 
инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: 
воће,грожђе,поврће(укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције:101.4.1. пролећна садња 
за 2019.годину број 021-631/2019-II-01 од 20.12.2019.године, Општинско веће општине Рача је 
на седници одржаној 23.12.2019 донело следећу 
 
  

ОДЛУКУ 
о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних 

газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра 
инвестиције: 101.4.1. пролећна садња 2019.године 

 
 

1. Одобравају се подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и 
цвеће, шифра инвестиције: 101.4.1. – назив инвестиције: набавка сертификованог садног 
материјала воћа и то: шљиве, вишње, трешње, кајсије, брескеве, нектарине, крушке, дуње, 
малине и купине у пролеће 2019. године, у укупном износу 575.243,57 динара без 
урачунатог пореза на додатну вредност, следећим подносиоцима захтева/корисницима 
средстава: 

 
1.1.Радославу Николићу из Трске, општина Рача, са ЈМБГ: 1104963721416 и БПГ: 

736856000492  број захтева 021-364/2019-II-01 од 07.08.2019.г., у укупном износу 76.363,64 
динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на 
додатну вредност,за набавку сертификованог садног материјала воћа:вишње, по рачуну 
бр.337/2018 од 29.11.2018.г. издатог од стране Привредног друштва ''Grof of Milutovac'' доо, 
Милутовац; 

 
1.2.Велимиру Срећковићу из Ђурђева, општина Рача, са ЈМБГ: 1506948721419 и БПГ: 

736775001499 број захтева 021-369/2019-II-01 од 12.08.2019., у укупном износу 23.463,96 
динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на 
додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: шљиве, по рачуну 
бр.335/18 од 29.11.2018.г., издатог од стране Привредног друштва ''Grof of Milutovac'' доо, 
Милутовац, умањен за износ вредности садница шљиве (без пдв-а)  за 32 комада које нису 
засађене на парцели где је заснован нови вишегодишњи производни засад већ је вршено 
подсађивање старог засада; 

 
1.3. Милану Матијашевићу, општина Рача,са ЈМБГ: 2702955721413 и БПГ: 736686000365 

број захтева 021-371/2019-II-01 од 13.08.2019.г., у укупном износу 180.762,13 динара, што 
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чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност,за 
набавку сертификованог садног материјала воћа: вишње, по рачуну бр.136/2019 од 
02.04.2019.г. издатог од стране Привредног друштва ''Grof of Milutovac'' доо, Милутовац, 
умањен за износ вредности садница вишње (без пдв-а) за 3 комада које нису засађене на 
парцели где је заснован нови вишегодишњи производни засад вишње; 

 
1.4. Владимиру Радојевићу из Сипића, општина Рача, са ЈМБГ: 1902986720046 и БПГ: 

736848000136 број захтева 021-375/2019-II-01 од 15.08.2019., у укупном износу 101.456,80 
динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на 
додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: вишње, по рачуну 
бр.133/2019 од 29.03.2019.г., издатог од стране Привредног друштва ''Grof of Milutovac'' доо, 
Милутовац умањен за износ вредности садница вишње (без пдв-а) за 30 комада које нису 
засађене на парцели где је заснован нови вишегодишњи производни засад; 

 
1.5. Милошу Миливојевићу из Сипића, општина Рача, са ЈМБГ: 0311988721447 и БПГ: 

736848000780 број захтева 021-376/2019-II-01 од 15.08.2019., у укупном износу 61.090,40 
динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на 
додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: вишње, по рачуну 
бр.134/2019 од 29.03.2019.г., издатог од стране Привредног друштва ''Grof of Milutovac'' доо, 
Милутовац умањен за износ вредности садница вишње (без пдв-а) за 20 комада које нису 
засађене на парцели где је заснован нови вишегодишњи производни засад; 

 
1.6. Марку Миливојевићу из Сипића, општина Рача, са ЈМБГ: 1504987720036 и БПГ: 

736848001299 број захтева 021-377/2019-II-01 од 15.08.2019., у укупном износу 82.035,68 
динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на 
додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: вишње, по рачуну 
бр.135/2019 од 29.03.2019.г., издатог од стране Привредног друштва ''Grof of Milutovac'' доо, 
Милутовац умањен за износ вредности садница вишње (без пдв-а) за 48 комада које нису 
засађене на парцели где је заснован нови вишегодишњи производни засад; 

 
1.7. Лелици Јовановић из Поповића, општина Рача, са ЈМБГ: 1010954726419 и БПГ: 

736805000053 број захтева 021-378/2019-II-01 од 15.08.2019., у укупном износу 50.070,96 
динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на 
додатну вредност, за набавку сертификованог садног материјала воћа: дуње, по рачуну 
бр.66/2019 од 08.03.2019.г., издатог од стране Привредног друштва ''Grof of Milutovac'' доо, 
Милутовац умањен за износ вредности садница дуње (без пдв-а) за  276 комада које нису 
засађене на парцели где је заснован нови вишегодишњи производни засад; 

 
 

2. Исплата средстава из члана 1. ове Одлуке  ће се вршити по приливу средстава, из буџета 
општине Рача на наменски рачун Корисника средстава уписан у Регистар пољопривредних 
газдинстава. 
 

3. Овлашћује се Председник Општине Рача да по коначности ове Одлуке са наведеним 
лицима из става 1. закључи Уговоре о додели подстицајних средстава за инвестиције у 
физичку имовину пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући 
печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 101.4.1. –пролећна садња 2019.г.. 

 
4. Уговором из тачке 3. ближе ће се одредити међусобна права и обавезе уговорних страна 

у складу са Конкурсом. 
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5. Ову Одлуку објавити на званичној интернет страници општине Рача, огласним таблама 
општинске управе Рача и Месних канцеларија, као и у Службеном гласнику СО-е Рача. 

 
6. По објављивању Одлуке на званичном сајту, учесници конкурса који нису задовољни 

донетом одлуком имају право да поднесу приговор Општинском већу општине Рача. Приговор 
се подноси у року од три радна дана од дана објављивања Одлуке на званичном сајту општине 
Рача. 

 
7.  Сва заинтересована лица  могу да изврше увид у списе предмета у року од 3 дана од 

дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страници општине Рача. 
 
8.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 
Број: 021-631/2019-II-01             Председник 
Датум: 23.12.2019.године         Општинског већа 
          Ненад Савковић, с.р. 
 
 
 

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 71. Статута општине Рача ("Сл. гласник 
општине Рача", број 3/2019),  члана 37. Пословника о раду Општинског већа ("Сл. гласник 
општине Рача", број 01/09 и 17/16) и Предлога Одлуке о додели подстицајних средстава за 
регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем за 
2019.годину број 021-635/2019-II-01 од 20.12.2019.године, Општинско веће општине Рача је 
на седници одржаној 23.12.2019 донело следећу 
 
  

ОДЛУКУ 
о додели подстицајних средстава за регрес за репродуктивни материјал  

(вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем за 2019.годину  
 

 
1. УСВАЈА СЕ педесеттри (53) Захтева за регрес за репродуктивни материјал 

 (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем: 
 

Р.бр 

Пр. број 

Датум пријема Име и презиме Место 

Број грла 

021-_/19-II-
01 захтевано одбијено одобрено 

1 365 07.08.2019. Миодраг Стојковић Вишевац 2 0 2 

2 392 22.08.2019. Радојко Николић Ђурђево 3 0 3 

3 416 12.09.2019. Љубиша Митровић Доња Рача 10 0 10 

4 430 19.09.2019. Срећко Ранисављевић Велико Крчмаре 6 0 6 

5 432 20.09.2019. Никола Перић Доња Рача 3 0 3 

6 436 24.09.2019. Игор  Петронијевић Доње Јарушице 6 0 6 

7 437 25.09.2019. Радослав Ранисављевић Велико Крчмаре 1 0 1 

8 439 26.09.2019. Зоран  Марковић Ђурђево 5 0 5 

9 441 27.09.2019.. Слава Милошевић Ђурђево 4 0 4 

10 442 30.09.2019. Миодраг Маринковић Ђурђево 4 0 4 
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11 443 30.09.2019. Новица Милановић Сепци 10 0 10 

12 444 30.09.2019. Зоран Карић Сепци 3 0 3 

13 447 01.10.2019. Радоје  Гавриловић Велико Крчмаре 8 0 8 

14 453 04.10.2019. Ненад Арнаутовић Сараново 4 0 4 

15 458 07.10.2019. Милан Јовановић Вишевац 3 0 3 

16 459 07.10.2019. Горан Савковић Ђурђево 12 0 12 

17 460 07.10.2019. Марко Тодоровић Сараново 6 0 6 

18 461 07.10.2019. Живослав Ивошевић Сараново 9 0 9 

19 463 07.10.2019. Миланче  Миливојевић Ђурђево 11 0 11 

20 465 07.10.2019. Момчило Миленковић Сепци 3 0 3 

21 468 09.10.2019. Зораца Матић Сепци 2 0 2 

22 469 09.10.2019. Предраг Милановић Сепци 5 0 5 

23 470 09.10.2019. Момчило Благојевић Сепци 3 0 3 

24 471 10.10.2019. Зоран Миленовић Сараново 3 0 3 

25 474 10.10.2019. Радомир Стевановић Сараново 9 0 9 

26 476 11.10.2019. Здравко Благојевић Сепци 6 0 6 

27 477 11.10.2019. Зорица Голубовић Сипић 13 0 13 

28 478 11.10.2019. Драган Прокић Сепци 5 0 5 

29 479 11.10.2019. Светлана Павловић Борци 5 0 5 

30 480 11.10.2019. Весна Радовановић Ђурђево 10 0 10 

31 481 11.10.2019. Милош Павловић Сепци 11 0 11 

32 483 14.10.2019. Саша Савковић Сараново 10 0 10 

33 484 14.10.2019. Зоран Марковић Сепци 14 0 14 

34 485 14.10.2019. Горан Милановић Сепци 19 0 19 

35 486 14.10.2019. Далобор Лазареви Сепци 8 0 8 

36 487 14.10.2019. Славиша Миленовић Сараново 7 0 7 

37 490 14.10.2019. Мирољуб Милић Сепци 3 0 3 

38 491 14.10.2019. Љубиша Милић Сепци 8 0 8 

39 492 14.10.2019. Милун Петронијевић Вишевац 5 0 5 

40 493 14.10.2019. Радмила Милић Сепци 5 0 5 

41 495 14.10.2019. Снежана Николић Сепци 3 0 3 

42 496 14.10.2019. Винка Ђурђевић Сепци 8 0 8 

44 498 14.10.2019. Зоран Милановић Сепци 13 0 13 

45 499 14.10.2019. Горан Бранисављевић Сараново 5 0 5 

47 501 15.10.2019. Будимир Димитријевић Поповић 3 0 3 

48 503 15.10.2019. Драгана Јанковић Сипић 3 0 3 

50 505 15.10.2019. Златко Ковачевић Мирашевац 4 0 4 

51 506 15.10.2019. Миодраг Спасојевић Доња Рача 8 0 8 

52 507 15.10.2019. Драган Николић Сепци 4 0 4 

54 509 15.10.2019. Зоран Петровић Бошњане 3 0 3 

55 510 15.10.2019. Радослав Јевтић Доње Јарушице 3 0 3 

56 512 15.10.2019. Мирослав Петровић Мирашевац 7 0 7 

57 516 15.10.2019. Милева Ивошевић Сараново 4 0 4 
 
 
 
  



Број 33, страна 13 Службени гласник општине Рача 24.12.2019. године 

2. ДЕЛИМИЧНО СЕ УСВАЈА четири (4) Захтева за регрес за репродуктивни материјал  
(вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем: 
 
 

Р.бр 

Пр. број 

Датум пријема Име и презиме Место 

Број грла 

021-_/19-
II-01 захтевано одбијено одобрено 

43 497 14.10.2019. Милан Милановић Сепци 12 1 11 

46 500 15.10.2019. Јован Огњановић Трска 2 1 1 

49 504 15.10.2019. Рајко Јовановић Вишевац 3 1 2 

53 508 15.10.2019. Слободан Тимић Доња Рача 7 1 6 
 
 
3. Захтеви за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем 
за 2019. годину – врста мере директних плаћања, назив мере: регреси, шифра мере 100.1, 
шифра регреса 100.1.1, поднети су за укупно 356 грла, од чега су усвојени за укупно 352 грла, 
а одбијени за 4 грла. 
 
4. Одобрена подстицајна средства за за регрес за репродуктивни материјал (вештачко 
осемењавање) говеда са ХБ бројем за 2019. годину – врста мере директних плаћања, назив 
мере: регреси, шифра мере 100.1, шифра регреса 100.1.1, укупном износу: 704.000,00 динара 
(седамстотиначетирихиљададинара) испалитити са одговарајуће позиције буџетског фонда за 
пољопривреду и рурални развој општине Рача. 
 
5. Овлашћује се Председник општине Рача да по овој Одлуци донесе појединачна Решења о 
исплати регреса за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем за 
2019. годину – врста мере директних плаћања, назив мере: регреси, шифра мере 100.1, шифра 
регреса 100.1.1. 
 
6. Ову Одлуку објавити на званичној интернет страници општине Рача, огласним таблама 
општинске управе Рача и Месних канцеларија као и у Службеном гласнику СО-е Рача. 
 
7.  Сва заинтересована лица  могу да изврше увид у списе предмета у року од 3 дана од дана 
објављивања ове Одлуке на званичној интернет страници општине Рача. 
 
8. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 021-635/2019-II-01             Председник 
Датум: 23.12.2019.године         Општинског већа 
          Ненад Савковић, с.р. 
 
 
 На основу члана 11. Закона о ученичким и студентским стандарду („Службени 
Гласник РС“, број 18/2010, 55/2013, 27/2018, 10/2019), члана 71. Статута општине Рача 
(„Службени Гласник општине Рача“, број 3/2019), и члана 37. Пословника о раду Општинског 
већа ("Сл. Гласник општине Рача", број 01/09 и 17/16), на седници одржаној дана 24.12.2019. 
Општинско веће општине Рача доноси следећи: 

 
ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УЧЕНИЧКИМ И 

СТУДЕНТСКИМ СТИПЕНДИЈАМА КОЈЕ СЕ ИСПЛАЋУЈУ ИЗ БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ РАЧА 
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Члан 1. 
 
 Мења се и допуњује новим ставом члан 20. Правилника о ученичким и 
студентским стипендијама које се исплаћују из буџета општине Рача („Сл.Гласник општине 
Рача“, бр. 23/2019),(у даљем тексту: “Правилник“), тако да сада гласи: 
 
 „Предлог ранг листе садржи: назив комисије, правни основ за сачињавање 
предлога ранг листе, редни број, име и презиме подносиоца пријаве на конкурс, назив 
установе, разред/годину студирања, просечну оцену током школовања/студирања, датум 
утвршивања предлога ранг-листе и начин и рок за подношење приговора. 
 Сваки учесник конкурса има право да поднесе приговор на предлог ранг – листе у 
рокуод седам дана од дана објављивања. 
 Изузетно уколико се не изврши расподела предвиђених средстава на име 
стипендија намењених за студенте, спровешће се поновно одлучивање између пријављених 
студената, подносилаца пријава у првом кругу и утврдиће се ранг листа према социјално – 
економском статусу.“ 
 

Члан 2. 
 Остали чланови предметног Правилника остају непромењени. 
 

Члан 3. 
 Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном 
Гласнику општине Рача.. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 Основни разлог за доношење овог Правилника о изменама и допунама је 
непостојање одредбе у првобитном Правилнику којом се регулише ситуација постојања 
нерасподељених средстава у буџету након спроведеног првог круга конкурса за доделу 
стипендија ученицима и студентима. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 67-35/2019-II-01             Председник 
Датум: 24.12.2019.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. 


