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На основу члана 88. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014 – други закон, 101/2016 – други закон и 47/2018),  члана 2. Закона о 

правобранилаштву („Службени гласник РС“, број 55/14) и члана 130. става 1. Статута 

општине Рача ("Сл. гласник општине Рача ", бр. 3/19), Скупштина општине Рача, на предлог 

Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 30.09.2020. године, донела је:  

 

О Д Л У К У 

о приступању оснивања заједничког правобранилаштва 

општина Рача, Лапово и Баточина 

 

Члан 1. 
            ПРИСТУПА СЕ поступку оснивања „Заједничког правобранилаштва општина Рача, 

Лапово и Баточина“ , са седиштем у општини Рача. 

 

Члан 2. 
            Образује се Радна група за спровођење поступка из члана 1. ове одлуке (у даљем тексту: 

Радна група ), у следећем саставу: 

1.      Александар Сенић, члан Општинског већа општине Рача, председник, 

2.      Милан Домановић, члан Општинског већа општине Рача, члан, 

3.      Немања Лугавац, зам. секретара Скупштине општине Рача, члан. 

 

Члан 3. 
            Задатак Радне групе је да у сарадњи са представницима општина Баточина и 

Лапово учествује у изради текста нацрта споразума о оснивању „Заједничког 

правобранилаштва општина Рача, Баточина и Лапово“. 

 

Члан 4. 
            Рок за израду текста нацрта споразума из члана 3. ове одлуке је 60 дана од дана ступања 

на снагу ове одлуке. 

            Обавезује се Радна група да по изради текста нацрта споразума исти достави 

Општинском већу општине Рача на даљу надлежност. 

              

Члан 5. 
            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 садржан је у члану 88. ставу 1. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – други закон, 101/2016 – други 

закон и 47/2018) и члану 130. ставу 1. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача ", бр. 

3/19),  којима је прописано да  јединице локалне самоуправе, њени органи и службе, као и 

предузећа, установе и друге организације чији је оснивач, остварују сарадњу и удружују се 

ради остваривања заједничких циљева, планова и програма развоја, као и других потреба од 

заједничког интереса и ради њиховог остваривања могу удруживати средства и образовати 

заједничке органе, предузећа, установе и друге организације и службе, у складу са законом и 

статутом . 

             Чланом 2. Закона о правобранилаштву („Службени гласник РС“, број 

55/14), прописано је да је орган који обавља послове правне заштите имовинских права и 

интереса јединице локалне самоуправе – Правобранилаштво и да послове правобранилаштва 

за заштиту имовинских права и интереса јединице локалне самоуправе обављају 

правобранилаштва јединица локалне самоуправе и да се уређење и организација, као и друга 
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питања од значаја за рад правобранилаштва јединице локалне самоуправе утврђују  одлуком 

јединице локалне самоуправе, у складу са основама за уређење и организацију 

правобранилаштва прописаних овим законом. 

        Разлог за доношење ове одлуке произилази из заједничке намере општина Раче, Баточоне 

и Лапова да остваре међусобну сарадњу кроз удруживање, а ради остварења заједничких 

циљева, планова и програма развоја, као и других потреба од заједничког интереса и ради 

њиховог остваривања, као и из  потребе обезбеђивања заштите имовинских права и интереса 

општине Лапово, с обзиром на то да  Лапово нема основано општинско правобранилаштво.  

            На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 020-64/2020-I-01        ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 30.09.2020. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

              Бранко Радосављевић, с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 40. став 1. тачке 55) Статута општине Рача („Сл. гласник општине 

Рача“, број 3/19), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 30.09.2020. године, 

донела је:  
 

О Д Л У К У 
 

1. Усваја се Извештај o раду за 2019.годину Јавног комуналног предузећа „Рача“- Рача,  

број 210 од 16.07.2020.године. 

 

2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача". 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 020-66/2020-I-01        ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 30.09.2020. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

              Бранко Радосављевић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 40. став 1. тачке 55) Статута општине Рача („Сл. гласник општине 

Рача“, број 3/19), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на 

седници одржаној дана 30.09.2020. године, донела је:  
 

О Д Л У К У 

 

 
1. Усваја се Извештај о раду-степену реализације годишњег програма пословања  

Јавног предузећа  за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача за 2019. 

годину, број 251/2020 од 22.07.2020. године. 
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2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача". 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 020-67/2020-I-01        ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 30.09.2020. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

              Бранко Радосављевић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 40. став 1. тачке 55) Статута општине Рача („Сл. гласник општине 

Рача“, број 3/19), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на 

седници одржаној дана 30.09.2020. године, донела је:  

 

О Д Л У К У 

 

1. Усваја се редовни годишњи финансијски извештај Јавног предузећа  за управљање 

и развој инфраструктурних објеката Рача за 2019. годину, број 197/2020 од 

16.06.2020. године. 

 

2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача". 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 020-68/2020-I-01        ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 30.09.2020. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

              Бранко Радосављевић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 40. став 1. тачке 55) Статута општине Рача („Сл. гласник општине 

Рача“, број 3/19), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на 

седници одржаној дана 30.09.2020. године, донела је:  

 

О Д Л У К У 

 

1. Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити по финансијском извештају за 

2019. годину, број 206/2020 од 19.06.2020. године, Јавног предузећа за управљање и 

развој инфраструктурних објеката Рача. 

 

2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача". 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 020-69/2020-I-01        ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 30.09.2020. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

              Бранко Радосављевић, с.р. 
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На основу члана 99. ставa 20. Закона о планирању и изградњи ("Службени 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, 83/18, 31/19, 37/19-др. закон и 9/2020), чл. 27. ст. 10. и чл. 29. 

ст.3. Закона о јавној својини ("Службени гласник РС", број 72/11, 88/13, 105/14, 104/2016-други 

закон, 108/2016, 113/2017 и 95/18), члана 12. Одлуке о прибављању и располагању стварима у 

јавној својини општине Рача (''Службени гласник општине Рача'', број, 24/2015) и члана 40. 

став 1. тачке 36) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 3/2019), Скупштина 

општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 

30.09.2020. године, донела је:  

 

Р Е Ш Е Њ E 

 

1. ОДОБРАВА СЕ прибављање у јавну својину Општине Рача,   кп. бр. 1470, остало 

земљиште - остало вештачки створено земљиште, у површини од 625м2 уписана у ЛН бр. 135 

К.О. Велико Крчмаре, без накнаде, по основу поклона, од Срећковић Радише, Срећковић 

Миодрага и Срећковић Срећка, сви из Великог Крчмара.  

 

2. Срећковић Бранислава Радиша, Срећковић Драгослава Миодраг и Срећковић 

Милоша Срећко, сви из Великог Крчмара, сувласници са уделом од по 1/3 преносе без накнаде 

у јавну својину Општине Рача своју  непокретност из тачке 1. овог Решења. 

 

 3. На основу овог Решења ће се закључити Уговор о поклону између Општине Рача 

као поклонопримца и Срећковић Радише, Срећковић Миодрага и Срећковић Срећка сви  из В. 

Крчмара, као поклонодаваца. 

 

4. За потписивање Уговора из става 3. овог Решења у име општине Рача овлашћује се 

Председник општине Рача, Ненад Савковић.  

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Срећковић Радиша ,Срећковић Миодраг и Срећковић Срећко, сви из Великог Крчмара, 

сувласници са уделом од по 1/3, писменом понудом заведеном  на писарници општине Рача, 

бр. 46-417/2019-III-01 од 08.07.2020. године, понудили су  да Општини Рача пренесу у јавну 

својину, своју катастарску парцелу  кп. бр. 1470, остало земљиште - остало вештачки створено 

земљиште у површини од 625м2 уписана у ЛН 135, К.О. Велико Крчмаре, без накнаде, по 

основу поклона.  

 

Предметна непокретност се налази у границама обухвата грађевинског подручја насеља 

према сада важећем Просторном плану општине Рача, а по фактичком стању представља пут 

који поклонодавци користе као прилаз путу на КП. 2472  КО  Велико Крчмаре. 

 

С обзиром на потребу Општине Рача и добру вољу поклонодавца да без накнаде 

пренесе наведену катастарску парцелу одлучено је као у диспозитиву овог Решења.  

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења, може се покренути управни спор, пред 

Управним судом Републике Србије, у року од 30 дана од дана уручења решења. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 020-65/2020-I-01        ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 30.09.2020. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

              Бранко Радосављевић, с.р. 
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На основу члана 40. став 1. тачке 71) Статута општине Рача („Сл. гласник општине 

Рача“, број 3/19) Скупштина општине Рача, на својој седници одржаној дана 30.09.2020. 

године, на предлог Одборничких група у СО Рача „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ 

ДЕЦУ“ и ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) 

– Драган Марковић Палма“, донела је: 

 

 

РЕШЕЊЕ О ФОРМИРАЊУ АНКЕТНОГ ОДБОРА 

 

Члан 1. 

Именује се анкетни одбор из реда одборника у СО Рача и грађана у следећем саставу: 

  Бранислав Милутиновић, председник - одборник, 

              Светлана Обрадовић, члан - одборник; 

              Наташа Јањић, члан - одборник; 

              Бојан Спасић, члан - одборник; 

              Марко Дугић из Саранова, члан - грађанин; 

              Ивана Томић из Трске, члан - грађанин; 

              Драган Матић из Поповића, члан – грађанин. 

 

Члан 2. 

Предмет сагледавања стања и утврђивања чињеница о одређеним правно-релевантним 

појавама, која су обухваћена задацима Одбора су: изградња главне улице у Рачи; употреба 

новчаних средстава за санацију штете од поплава 2014. године; путовања функционера; 

трошење средстава за репрезентацију. 

 

Члан 3. 

Задаци анкетног одбора су да утврди:  

Да ли је било злоупотреба права односно незаконитог одступања од пројекта приликом 

изградње главне улице;  да ли је било злоупотребе права односно да ли су новчана средства 

приликом изградње главне улице у Рачи, санације штете од поплава 2014. године, извођења 

службених путовања функционера као и вршење репрезентације, утрошена у складу са 

правним прописима, као и праксом домаћинског пословања.  

 

Члан 4. 

Права и обавезе анкетног одбора у раду су следеће: 

 

1. Анкетни одбор не може да врши истражне и друге судске радње; 

2. Анкетни одбор има право да тражи од државних органа и организација податке, 

исправе и обавештења, као и да узима изјаве од појединаца које су му потребне. 

3. Представници државних органа и организација дужни су да се одазову позиву анкетног 

одбора и да дају истините изјаве, податке, исправе и обавештења. 

4. Анкетни одбор подноси Скупштини општине Рача извештај, са предлогом мера, 

најскасније у року од 6 месеци од дана ступања на снагу овог Решења. 

5. Анкетни одбор престаје са радом даном одлучивања о његовом извештају на седници 

СО Рача. 

6. На рад анкетног одбора сходно се примењују одредбе Пословника о раду СО Рача. 

 

Члан 5. 

Председнику припада новчана накнада у фиксном, укупном нето износу од 40.000 

динара, док члановима Одбора припада новчана накнада у фиксном, укупном нето износу од 

по 30.000 динара. 
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Члан 6. 

Ово решење ступа на снагу даном доношења. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 020-70/2020-I-01        ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 30.09.2020. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

              Бранко Радосављевић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 40. став 1. тачке 13) Статута општине Рача („Сл. гласник општине 

Рача“, број 3/19) и члана 117. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. 

гласник РС”, број 88/17, 27/2018-др.Закон, 10/2019 и 6/2020), Скупштина општине Рача, на 

својој седници одржаној дана 30.09.2020. године, на предлог Одборничких група у СО Рача 

„АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ“ и ИВИЦА ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија 

Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић Палма“, донела је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу чланова Школског одбора  

Средње школе "Ђура Јакшић" у Рачи 

 

1. Разрешавају се дужности чланови Школског одбора Средње школе "Ђура Јакшић"-

Рача, због престанка основа по којем су именовани и то: 

 

Из реда родитеља:  

 

- Бранко Радосављевић, представник родитеља ученика; 

 

Из реда представника ЈЛС Рача: 

  

-Бојан Милетић из Раче. 

 

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

Рача. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 020-71/2020-I-01        ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 30.09.2020. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

              Бранко Радосављевић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 40. став 1. тачке 13) Статута општине Рача („Сл. гласник општине 

Рача“, број 3/19), члана 116. ставoва 6. и 13. и чл. 117. став 5. Закона о основама система 

образовања и васпитања ("Сл. гласник РС”, број 88/17, 27/2018-др.Закон, 10/2019 и 6/2020), 

Скупштина општине Рача, на својој седници одржаној дана 30.09.2020. године, на предлог 

Одборничких група у СО Рача „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – ЗА НАШУ ДЕЦУ“ и ИВИЦА 
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ДАЧИЋ – „Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС) – Драган Марковић 

Палма“, донела је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању чланова Школског одбора  

Средње школе "Ђура Јакшић" у Рачи 

 

 1. Именују се на дужност чланови Школског одбора Средње школе "Ђура Јакшић" у 

Рачи, на мандатни период до истека мандата школског одбора, и то: 

 

Из реда родитеља:  

 

- Дејан Ивановић из Мирашевца, представник родитеља ученика одељења I2; 

 

Из реда представника ЈЛС Рача: 

  

-Сузана Милошевић из Доње Раче, општина Рача. 

 

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

Рача. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 020-72/2020-I-01        ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 30.09.2020. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

              Бранко Радосављевић, с.р. 

 

 

 

     На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07, 83/2014-

др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 45. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине 

Рача",  број 3/2019) и чланова  62.-66. Пословника о раду Скупштине општине Рача ("Сл. 

гласник општине Рача", број 6/2008), Скупштина општине Рача, на предлог одборничких 

група Александар Вучић- за нашу децу и ИВИЦА ДАЧИЋ-Социјалистичка партија Србије 

(СПС), Јединствена Србија (ЈС)-Драган Марковић Палма"-члан, на седници одржаној дана 

30.09.2020. године, донела је: 

  

 

РЕШЕЊЕ 

о избору члана Комисије за статутарна питања организацију и нормативна акта, 

као сталног радног тела Скупштине општине Рача 
 

 

1. Иван Станојевић из Вучића, општина Рача, бира се за члана Комисије за статутарна 

питања организацију и нормативна акта, на мандатни период на који је изабрана 

Скупштина. 

 

 

2. Избором члана Комисије за статутарна питања организацију и нормативна акта из 

тачке 1. овог Решења, престаје дужност члану Драгану Матићу из Поповића 

општина Рача. 

 



Број 23, страна 9 Службени гласник општине Рача 30.09.2020. године 

3. Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

4.  Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 020-73/2020-I-01        ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 30.09.2020. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

              Бранко Радосављевић, 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. 


