
 
 

Рача, 29.10.2020. године – број 27                      Цена 100,00 динара 

 

 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

 

О д л у к е 

Одлука о усвајању Извештаја о извршењу буџета општине Рача у периоду јануар – септембар 

2020. године 
2 

Одлука о боравишној такси 2 

Одлука о давању сагласности Председнику општине Рача за закључење Споразума о 

регулисању  међусобних права и обавеза на отклањању штетних последица са "Директном 

банком" а.д., Крагујевац 

4 

Одлука о проглашењу за некатегорисани пут к.п. бр. 269 К.О. Рача 7 

Одлука о проглашењу за некатегорисани пут к.п. бр. 12 К.О. Рача 8 

Одлука о проглашењу за некатегорисани пут к.п. бр. 681 К.О. Рача 9 

Одлука о проглашењу за некатегорисани пут к.п. бр. 678 К.О. Рача 9 

Одлука о проглашењу за некатегорисани пут к.п. бр. 283 К.О. Рача 10 

Одлука о проглашењу за некатегорисани пут к.п. бр. 68/2 К.О. Рача 11 

Одлука о стављању ван снаге предлога Одлуке о отуђењу из јавне својине општине Рача к.п. 

бр. 575 К.О. Рача  бр. 46-872/20-II-01 од 16.10.2020.године 
12 

Одлука о давању сагласности на иницијативу Јавног предузећа за развој инфраструктурних 

објеката Рача за израду урбанистичког пројекта за кп. бр  301/91 и кп. бр  301/56 КО Рача 
12 

Одлука о давањуна коришћење путничког возила Предшколској установи "Наша радост" у 

Рачи 
13 

П р а в и л н и ц и 

Правилник о употреби службених e-mail налога 14 

П р о г р а м и 

Програм подршке спровођењу мера популационе политике кроз учешће ЈЛС у економско-

финансијским подстицајима за земљорадничке и пољопривредне задруге са територије 

општине Рача у 2020. години 

17 

 



Број 27, страна 2 Службени гласник општине Рача 29.10.2020. године 

На основу чланa 76. ставa 1. Закона о буџетском систему ( „Сл. Гласник РС“, бр 54/09, 

73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13,142/14, 68/15…72/19), Скупштина 

општине Рача, на седници одржаној дана 29.10.2020.године, на предлог Општинског већа 

општине Рача, донела је: 

 

 

ОДЛУКУ 

 

1. Усваја се Извештај о извршењу буџета општине Рача у периоду јануар-септембар 

2020. године, број 400-81/2020-01 oд 15.10.2020. године. 

 

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

Општине Рача. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 020-83/2020-I-01    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 29.10.2020. године     Бранко Радосављевић, с.р. 

 

 

 

На основу чланова 70.-76. и члана 79. Закона о угоститељству („Сл.гласник РС“, бр. 17/19), 

члана 19. Закона о финансирању локалне самоуправе (Сл.гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 

83/16, 104/16-др.закон и 95/18-др.закон), члана 20. став 1. тачка 13. и члана 32. став 1. тачка 

13. Закона о лoкалноj самоуправи (“Службени гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 

101/16 и 47/18), Уредбе о условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне 

таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће радиности 

и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања („Сл.гласник РС“, бр. 

47/19 и 51/19), Уредбе о највишем и најнижем износу боравишне таксе („Службени гласник 

РС“, бр. 44/13 и 132/14) и члана 40. става 1. тачке 44. Статута опшине Рача („Службени гласник 

општине Рача“, број 3/2019), Скупштина општине Рача, на седници одржаној 29.10.2020. 
године, на предлог Општинског већа општине Рача, донела је: 

 

OДЛУКУ О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком прописује се боравишна такса коју плаћа корисник услуге смештаја 

изван свог места пребивалишта који користи услугу смештаја у угоститељском објекту  на 

територији општине Рача. 

 

Члан 2. 

Боравишна такса се плаћа за сваки дан боравка у угоститељском објекту за смештај у 

износу од 90,00 динара. 

Наплату боравишне таксе од корисника услуге, наплаћује субјект који пружа услугу 

смештаја ( у даљем тексту:давалац смештаја). 

Боравишна такса се наплаћује истовремено са наплатом услуге смештаја. 

 Давалац смештаја дужан да у рачуну за услугу смештаја посебно искаже износ 

боравишне таксе. 

 

Члан 3. 

 Изузетно од члана 2. ове одлуке, боравишну таксу плаћа угоститељ, који као физичко 

лице поседује решење о категоризацији и пружа услуге смештаја у објектима домаће 
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радиности (кућа, апартман и соба) и сеоском туристичком домаћинству, у објектима 

смештајних капацитета до укупно 30 индивидуалних лежајева и у објекту сеоског 

туристичког домаћинства на отвореном у привремено постављеној опреми за камповање до 

укупно 20 камп парцела ( у даљем тексту: физичко лице), сагласно закону којим се уређује 

угоститељство. 

 Физичко лице плаћа боравишну таксу у утврђеном годишњем износу, у складу са 

актом Владе Републике Србије, којим се утврђују ближи услови и начин утврђивања висине 

годишњег износа боравишне таксе за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја 

у објектима домаће радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови 

плаћања. 

Годишњи износ боравишне таксе из ст.1. и 2. oвог члана, решењем утвђује Одсек за 

утврђивање, наплату и контролу јавних прихода, а по претходно правноснажном решењу о 

категоризацији угоститељског објекта донетог од стране Одсека за друштвене делатности, 

имовинско – правне послове и инспекциске послове. 

Одељењe за привреду, пољопривреду, буџет и финансије општинске управе општине 

Рача је у обавези да један примерак правноснажног решења о категоризацији угоститељског 

објекта достави Одсеку за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода општинске управе 

општине Рача, са следећим подацима: 

 

 - име и презиме физичког лица обвезника боравишне таксе из става1. овог члана, ЈМБГ, 

адреса становања ( општина, улица, кућни број), 

 - општина, улица, кућни број и број смештајне јединице, 

 - ознака категорије, број индивидуалних лежајева и број камп парцела у смештајној 

јединици, 

            - период за који се утврђује боравишна такса, 

- доказ о пријему решења, 

- клаузула са датумом правноснажности решења о категоризацији. 

 

Члан 4. 

 Средства од наплаћене боравишне таксе давалац смештаја уплаћује на прописан рачун 

јавног прихода, до петог у месецу за претходни месец. 

 Ако давалац смештаја не наплати боравишну таксу, дужан је да на свој терет уплати 

износ ненаплаћене боравишне таксе у року од 15 дана, рачунајући од дана утврђене обавезе. 

 Физичко лице, утврђену висину годишњег износа боравишне таксе за текућу годину, 

плаћа квартално, до петог у месецу за претходни квартал, уплатом у корист буџета општине 

Рача. 

 

Члан 5. 

Боравишну таксу не плаћају: 

1)  деца до седам година старости; 

 2)  лица упућена на бањско и климатско лечење односно специјализовану 

рехабилитацију од стране надлежне лекарске комисије; 

 3)  особе са инвалидитетом са телесним оштећењем од најмање 70%, војни инвалиди 

од прве до пете групе, цивилни инвалиди рата од прве до пете групе, слепа лица, лица оболела 

од дистрофије и сродних мишићних и неуромишичних оболења, параплегије и квадриплегије, 

церебралне и дечје парализе и мултиплекс склерозе, особе ометене у развоју, као и пратилац 

наведених особа; 

 4)  ученици и студенти који организовано бораве у угоститељском објекту за смештај 

ради извођења спортско-рекреативних и других активности по програму Министарства 

надлежног за послове просвете, студенте који организовано бораве у угоститељском објекту 

за смештај ради извођења обавезне наставе у складу са наставним планом образовне установе, 

као и ученици републичких и регионалних такмичења у знању и вештинама; 
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 5)  страни држављани који су по међународним конвенцијама и споразумима 

ослобођени плаћања таксе; 

 6)  лица која непрекидно бораве у објекту за смештај дуже од 30 дана. 

Боравишну таксу умањену за 50% плаћају лица од 7 до 15 година старости. 

 Лица из става 1. овог члана не плаћају боравишну таксу ако поднесу доказ о 

испуњавању услова утврђених у ставу 1. овог члана (чланска карта, потврда школе, односно 

образовне установе, упут лекарске комисије и др.) 

 

Члан 6. 

 Средства од наплаћене боравишне таксе на територији општине Рача приход су буџета 

Општине Рача. 

 

Члан 7. 

  У погледу начина утврђивања боравишне таксе, обрачунавања, застарелости, наплате 

и принудне наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог што није предвиђено овом 

одлуком сходно се примењују одредбе закона којим се уређује порески поступак и пореска 

администрација, ако законом којим се уређује област угоститељства није другачије одређено. 

 

Члан 8. 

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

општине Рача“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

Члановима 70-76. и чланом 79. Закона о угоститељству прописан је начин, висина 

плаћања боравишне таксе и изузеци од плаћања боравишне таксе. Истим је прописано да 

средства од наплаћене боравишне таксе су приход буџета јединице локалне самоуправе на 

чијој територији су пружане услуге смештаја. 

Уредбом о највишем и најнижем износу боравишне таксе утврђени су највиши и 

најнижи износи боравишне таксе у односу на категорију туристичког места. 

Како општина Рача припада IV категорији туристичког места применом горе наведене 

Уредбе, овом Одлуком је утврђен износ боравишне таксе за сваки дан боравка у 

угоститељском објекту за смештај на територији општине Рача. 

Чланом 40. ст.1 тач. 6 и 44 Статута општине Рача прописано је да Скупштина општине 

Рача доноси прописе и друге акте из надлежности општине, као и да утврђује општинске таксе 

и друге локалне прихода који општини припадају по закону. 

Применом горе наведених прописа одлучено је као у диспозитиву одлуке. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 020-84/2020-I-01    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 29.10.2020. године     Бранко Радосављевић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 40. става 1. тачке 6) Статута општине Рача („Сл. гласник општине 

Рача“, бр. 3/2019), Скупштина општине Рача, на седници одржаној 29.10.2020. године, на 

предлог Општинског већа општине Рача, донела је: 

 

О Д Л У К У 
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1. Даје се сагласност Председнику општине Рача, да у име општине Рача, закључи са 

„Директном банком“ а.д. Крагујевац, Булевар краљице Марије 54 Б, Споразум  о 

регулисању  међусобних права и обавеза на отклањању штетних последица. 

 

2. Текст Споразума о регулисању права и обавеза на отклањању штетних последица, чини 

саставни део ове одлуке. 

 

3. Одлука ступа на снагу даном доношења. 

  

4. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Дана 07.05.2020. године, на 08.05.2020. године, дошло је до пуцања водоводне цеви на 

другом спрату зграде општине Рача, у улици Карађорђевој број 42,  која пролази изнад 

пословног простора „Директне банке“ а.д. Крагујевац, на истој адреси, при чему је том 

приликом настала штета на пословном простору, као и на опреми и уређајима у власништву 

банке. 

  
Узимајући у обзир околности описаног догађаја, општина Рача прихвата обавезу отклањања 

штетних последица. 

  

Из свега наведеног, а применом члана 40. става 1. тачке 6) Статута општине Рача („Сл. 

гласник општине Рача“, бр. 3/2019), донета је одлука као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 020-85/2020-I-01    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 29.10.2020. године     Бранко Радосављевић, с.р. 

 

 

 

СПОРАЗУМ О РЕГУЛИСАЊУ ПРАВА И ОБАВЕЗА 

 

 

који закључују, дана ____________ 2020 године следеће Стране у споразуму 

 

 

Директна Банка ад Крагујевац, Булевар краљице Марије 54 Б, улаз 54 Н, 34000 Крагујевац, 

матични број 07654812, ПИБ 101458655, које заступа Весна Павловић, председник Извршног 

одбора 

 

и 

 

Општина Рача, Карађорђева 42, Рача, коју заступа Јавни правобранилац Општине Рача 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

у даљем тексту означени појединачно као „Банка“ и „Општина“, или заједничким термином 

„Стране у споразуму“ или само „Стране“. 
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УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Стране у споразуму сагласно констатују да је дана 07.05. на 08.05.2020 године, дошло до 

пуцања водоводне цеви на другом спрату у згради Општине, на адреси Карађорђева 42, Рача, 

која пролази изнад пословног простора на истој адреси, који је у закупу од стране Банке. Том 

приликом настала је штета на пословном простору, као и опреми и уређајима у власништву 

Банке. 

 

Стране у споразуму су сагласне да Општина, имајући у виду околности догађаја, прихвата 

обавезу отклањања штетних последица. 

 

Стране у споразуму су сагласне да са тим циљем закључују овај споразум. 

 

1. Предмет Споразума је регулисање међусобних права и обавеза у вези са извођењем радова 

на пословном простору у згради Општине Рача, на адреси Карађорђева 42, ради отклањања 

последица штете настале изливањем воде из водоводног система у згради. 

 

2. Стране у споразуму су сагласне да ће захтевани радови бити изведени у целини сагласно 

непосредној погодби између Општине и непосредног извођача радова, или према прихваћеним 

понудама односно, непосредном погодбом. 

 

3. Општина је сагласна да ће цена за изведене радове бити наведена и плаћена у складу са 

непосредном погодбом, односно понудама које буду прихваћене. 

 

4. У случају одступања од врсте и цене радова Стране ће приступити закључивању анекса овог 

споразума, с тим што су Стране сагласне да се овим споразумом, а у вези са предметом 

Споразума  утврђује обавеза Општине Рача највише до износа од 1.000.000,00 РСД (један 

милион динара). 

  

5. Сва плаћања у вези са радовима наведеним у понудама и изведеним сагласно понудама или 

накнадно уговореним и изведеним извршиће Општина. 

 

6. Овим се, у складу са претходном тачком, истовремено сагласно констатује да на страни 

Банке не постоји било каква обавеза плаћања радова из овог споразума или накнадно 

уговорених радова. 

 

7. Општина је одговорна за надзор, квалитет и легалност и рок за извођење радова, као и за 

недостатке у изведеним радовима, те за сву штету проузроковану Банци од било ког лица 

током извођења радова. 

 

8. По окончаним радовима, Стране ће приступити потписивању записника о изведеним 

радовима. Банка задржава право да искаже резерве или примедбе, као и да не потпише 

записник, што ће се сматрати одбијањем изведених радова. 

 

9. У случају обостраног потписивања Записника без примедби и резерви, радови ће се 

сматрати примљеним.  

 

10. Стране у споразуму су сагласне да се на све правне ситуације које нису регулисане овим 

споразумом, сходно примењују одредбе Закона о облигационим односима и других 

релевантних, односно, применљивих прописа. Стране су сагласне и да све измене овог 

споразума могу бити извршене у писаној форми, у виду обострано потписаних анекса 

Споразума. 
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11. Споразум је закључен на неодређено време, а најмање до оконћања посла који је предмет 

Споразума. Стране су сагласне да Споразум неће раскидати, осим у случају објективне 

немогућности за испуњавање обавезе Општине према Банци. Стране у споразуму су сагласне 

да све евентуалне неспоразуме у вези са извршењем овог споразума реше мирним путем. У 

случају да спор није могуће решити мирним путем, за надлежан суд сагласно одређују 

Привредни суд у Београду. 

 

12. Споразум је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) за сваку Страну у 

споразуму. 

 

 

За Општину Рача Директна Банка ад Крагујевац 

 

 

 

____________________________ 

име, презиме, функција 

 

 

____________________________ 

Душан Тојагић 

Директор Сектора општих послова 

 

  

 

____________________________ 

Иван Соколович 

директор Одељења логистике 

 

 

 

На основу члана 2. става 1. тачке 8. Закона о путевима („Службени гласник Републике 

Србије“ број 41/2018, и 95/2018 ), члана 2. става 1. алинеје 4. Одлуке о општинским путевима, 

улицама и некатегорисаним путевима („Службени гласник општине Рача“ број 3/2020), 

Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 29.10.2020. године, на предлог 

Општинског већа општине Рача, донела је:  

 
О Д Л У К У 

 
1.Проглашава се некатегорисаним катастарска парцела бр. 269 К.О Рача, остало 

земљиште, по култури остало вештачки створено неплодно земљиште, у површини од 2356 м2, 

уписана у ЛН бр. 1201, К.О. Рача, јавна својина општине Рача, са уделом од 1/1. 

 

2.Некатегорисани пут се протеже од  кп. бр 636/1  К.О. Рача,( ул. Николе Пашића ),  

до кп. бр. 68/2  К.О. Рача. 

  

            3. Одлука ступа на снагу осмог дана од доношења и објављивања у „Службеном 

гласнику општине Рача“. 

 

                                                 О б р а з л о ж е њ е  
 

Чланом 2. став 1. тачка 8. Закона о путевима („Службени гласник Републике Србије“ 

број 41/2018, и 95/2018  ) прописано је да је некатегорисани пут саобраћајна површина која је 

доступна већем броју разних корисника, коју надлежни орган прогласи некатегорисаним 

путем и која је уписана у катастар непокретности као некатегорисани пут. 
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Наведена катастарска парцела је према начину коришћења остало вештачки створено 

неплодно земљиште и јавна је  својина општине Рача и протеже кп. бр 636/1  К.О. Рача,( ул. 

Николе Пашића ),  до кп. бр. 68/2  К.О. Рача.  

Катастарска парцела која је предмет ове Одлуке се користи као путно земљиште, 

односно према фактичком стању на терену је пут који повезује кп. бр. 636/1  К.О. Рача,( ул. 

Николе Пашића ),  и  кп. бр. 68/2  К.О. Рача.  

 На основу напред наведеног одлучено је као у изреци ове Одлуке. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 020-86/2020-I-01    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 29.10.2020. године     Бранко Радосављевић, с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 2. става 1. тачке 8. Закона о путевима („Службени гласник Републике 

Србије“ број 41/2018, и 95/2018 ), члана 2. става 1. алинеје 4. Одлуке о општинским путевима, 

улицама и некатегорисаним путевима („Службени гласник општине Рача“ број 3/2020), 

Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 29.10.2020. године, на предлог 

Општинског већа општине Рача, донела је:  

 
О Д Л У К У 

 
         1. Проглашава се некатегорисаним путем катастарска парцела, бр.12 К.О Рача,  остало 

земљиште, по култури остало вештачки створено неплодно земљиште, у површини од  689м2 

уписана у ЛН бр.1201 К.О. Рача , јавна својина општине Рача са уделом од 1/1. 

 

2.Некатегорисани пут се протеже од кп. бр 678  К.О. Рача до кп. бр 1470  К.О. Бошњане.  

 

            3. Одлука ступа на снагу осмог дана од доношења и објављивања у „Службеном 

гласнику општине Рача“. 

 

                                                 О б р а з л о ж е њ е  
 

Чланом 2. став 1. тачка 8. Закона о путевима („Службени гласник Републике Србије“ 

број 41/2018, и 95/2018  ) прописано је да је некатегорисани пут саобраћајна површина која је 

доступна већем броју разних корисника, коју надлежни орган прогласи некатегорисаним 

путем и која је уписана у катастар непокретности као некатегорисани пут. 

Наведена катастарска парцела је према начину коришћења остало вештачки створено 

неплодно земљиште и јавна је  својина општине Рача и протеже кп. бр 678  К.О. Рача  до кп. 

бр. 1470  К.О. Бошњане.  

Катастарска парцела која је предмет ове Одлуке се користи као путно земљиште, 

односно према фактичком стању на терену је пут који повезује кп. бр. 678  К.О. Рача, и  кп. бр. 

1470  К.О  Бошњане.  

На основу напред наведеног одлучено је као у изреци ове Одлуке. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 020-87/2020-I-01    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 29.10.2020. године     Бранко Радосављевић, с.р. 
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На основу члана 2. става 1. тачке 8. Закона о путевима („Службени гласник Републике 

Србије“ број 41/2018, и 95/2018 ), члана 2. става 1. алинеје 4. Одлуке о општинским путевима, 

улицама и некатегорисаним путевима („Службени гласник општине Рача“ број 3/2020), 

Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 29.10.2020. године, на предлог 

Општинског већа општине Рача, донела је:  

 

О Д Л У К У 

 

  1. Проглашава се некатегорисаним путем катастарска парцела бр. 681 К.О Рача,остало 

земљиште, по култури остало вештачки створено неплодно земљиште ,у површини од 19821м2 

, уписана у ЛН бр.1201, К.О. Рача, јавна својина општине Рача, са уделом од 1/1. 

 
2. Некатегорисани пут се протеже од кп. бр 3584 К.О. Доња Рача, до кп. бр 1470  К.О. 

Бошњане. 

  

            3. Одлука ступа на снагу осмог дана од доношења и објављивања у „Службеном гласнику 

општине Рача“. 

 

                                                 О б р а з л о ж е њ е  
 

Чланом 2. ставом 1. тачком 8. Закона о путевима („Службени гласник Републике 

Србије“, број 41/2018 и 95/2018) прописано је да је некатегорисани пут саобраћајна површина 

која је доступна већем броју разних корисника, коју надлежни орган прогласи 

некатегорисаним путем и која је уписана у катастар непокретности као некатегорисани пут. 

Наведена катастарска парцела је према начину коришћења остало вештачки створено 

неплодно земљиште и јавна је  својина општине Рача и протеже кп. бр 3584  К.О. Доња Рача  до 

кп. бр. 1470  К.О. Бошњане.  

Катастарска парцела која је предмет ове Одлуке се користи као путно земљиште, 

односно према фактичком стању на терену је пут који повезује кп. бр. 3584  К.О. Доња Рача, и  

кп. бр. 1470  К.О  Бошњане.  

На основу напред наведеног одлучено је као у изреци ове Одлуке. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 020-88/2020-I-01    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 29.10.2020. године     Бранко Радосављевић, с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 2. става 1. тачке 8. Закона о путевима („Службени гласник Републике 

Србије“ број 41/2018, и 95/2018 ), члана 2. става 1. алинеје 4. Одлуке о општинским путевима, 

улицама и некатегорисаним путевима („Службени гласник општине Рача“ број 3/2020), 

Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 29.10.2020. године, на предлог 

Општинског већа општине Рача, донела је:  

 

О Д Л У К У 

 

1. Проглашава се некатегорисаним путем катастарска парцела, бр.678 К.О Рача, остало 

земљиште по култури остало вештачки створено неплодно земљиште у површини од 13903м2 

, уписана у ЛН. бр.1201 К.О. Рача , јавна својина општине Рача са уделом од 1/1. 

 
2.Некатегорисани пут се протеже од  кп. бр 283  К.О. Рача до кп. бр 1303  К.О. Бошњане.  
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            3. Одлука ступа на снагу осмог дана од доношења и објављивања у „Службеном гласнику 

општине Рача“. 

 

                                                 О б р а з л о ж е њ е  
 

Чланом 2. став 1. тачка 8. Закона о путевима („Службени гласник Републике Србије“ 

број 41/2018, и 95/2018  ) прописано је да је некатегорисани пут саобраћајна површина која је 

доступна већем броју разних корисника, коју надлежни орган прогласи некатегорисаним 

путем и која је уписана у катастар непокретности као некатегорисани пут. 

Наведена катастарска парцела је према начину коришћења остало вештачки створено 

неплодно земљиште и јавна је  својина општине Рача и протеже кп. бр 283  К.О. Рача  до кп. бр. 

1303  К.О. Бошњане.  

Катастарска парцела која је предмет ове Одлуке се користи као путно земљиште, 

односно према фактичком стању на терену је пут који повезује кп. бр.283  К.О. Рача, и  кп. бр. 

1303  К.О  Бошњане.  

На основу напред наведеног одлучено је као у изреци ове Одлуке. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 020-89/2020-I-01    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 29.10.2020. године     Бранко Радосављевић, с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 2. става 1. тачке 8. Закона о путевима („Службени гласник Републике 

Србије“ број 41/2018, и 95/2018 ), члана 2. става 1. алинеје 4. Одлуке о општинским путевима, 

улицама и некатегорисаним путевима („Службени гласник општине Рача“ број 3/2020), 

Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 29.10.2020. године, на предлог 

Општинског већа општине Рача, донела је:  

 

О Д Л У К У 

 

1.Проглашава се некатегорисаним катастарска парцела бр. 283 К.О Рача, остало 

земљиште по култури остало вештачки створено неплодно земљиште у површини од 2996 м2  

уписана у ЛН.бр.1201 К.О. Рача , јавна својина општине Рача са уделом 1/1. 
2.Некатегорисани пут се протеже од  кп. бр 284/1  К.О. Рача,( ул. Светог Саве ),  до кп. бр. 

678  К.О. Рача.  

            3. Одлука ступа на снагу осмог дана од доношења и објављивања у „Службеном гласнику 

општине Рача“. 

 

                                                 О б р а з л о ж е њ е  
 

Чланом 2. ставом 1. тачком 8. Закона о путевима („Службени гласник Републике 

Србије“, број 41/2018 и 95/2018) прописано је да је некатегорисани пут саобраћајна површина 

која је доступна већем броју разних корисника, коју надлежни орган прогласи 

некатегорисаним путем и која је уписана у катастар непокретности као некатегорисани пут. 

Наведена катастарска парцела је према начину коришћења остало вештачки створено 

неплодно земљиште и јавна је  својина општине Рача и протеже од  кп. бр 284/1  К.О. Рача  

(улица Светог Саве) до кп. бр. 678  К.О. Рача.  
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Катастарска парцела која је предмет ове Одлуке се користи као путно земљиште, 

односно према фактичком стању на терену је пут који повезује кп. бр. 284/1 Ко Рача и кп.бр. 

678 КО Рача. 

 На основу напред наведеног одлучено је као у изреци ове Одлуке. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 020-90/2020-I-01    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 29.10.2020. године     Бранко Радосављевић, с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 2. става 1. тачке 8. Закона о путевима („Службени гласник Републике 

Србије“ број 41/2018, и 95/2018 ), члана 2. става 1. алинеје 4. Одлуке о општинским путевима, 

улицама и некатегорисаним путевима („Службени гласник општине Рача“ број 3/2020), 

Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 29.10.2020. године, на предлог 

Општинског већа општине Рача, донела је:  

  
О Д Л У К У 

 
1.  Проглашава се некатегорисаним путем катастарска парцела, бр.68/2 К.О. Рача, 

остало земљиште, по култури остало вештачки створено неплодно земљиште, у површини од 

19821 м2 , уписана у ЛН бр.1201 К.О. Рача , јавна својина општине Рача са уделом 1/1. 

 

2. Некатегорисани пут се протеже од кп. бр 269  К.О. Рача до кп. бр. 1470  К.О. 

Бошњане.  

             

3. Одлука ступа на снагу осмог дана од доношења и објављивања у „Службеном 

гласнику општине Рача“. 

 

                                                 О б р а з л о ж е њ е  
 

Чланом 2. став 1. тачка 8. Закона о путевима („Службени гласник Републике Србије“ 

број 41/2018, и 95/2018  ) прописано је да је некатегорисани пут саобраћајна површина која је 

доступна већем броју разних корисника, коју надлежни орган прогласи некатегорисаним 

путем и која је уписана у катастар непокретности као некатегорисани пут. 

Наведена катастарска парцела је према начину коришћења остало вештачки створено 

неплодно земљиште и јавна је  својина општине Рача и протеже кп. бр 269  К.О. Рача  до кп. бр. 

1470  К.О. Бошњане.  

Катастарска парцела која је предмет ове Одлуке се користи као путно земљиште, 

односно према фактичком стању на терену је пут који повезује кп. бр. 269  К.О. Рача, и  кп. бр. 

1470  К.О  Бошњане.  

На основу напред наведеног одлучено је као у изреци ове Одлуке. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 020-91/2020-I-01    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Дана: 29.10.2020. године     Бранко Радосављевић, с.р. 
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На основу члана 46. става 1. тачка 4.) Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 

Републике Србије“, бр 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 71. 

става 1. тачке 4.) Статута општине Рача („Сл.гласник општине Рача“, бр. 3/2019) и чланова 2. 

Става 1. тачке 4.) и члана 34. Пословника о раду Општинског већа општине Рача („Сл. гласник 

општине Рача“, 22/20), Општинско веће општине Рача, на седници одржаној дана 23.10.2020. 

године, донело је: 

 

ОДЛУКУ 
 

1. Ставља се ван снаге предлог Одлуке о отуђењу из јавне својине општине Рача кп.бр. 575 

К.О. Рача  бр. 46-872/20-II-01 од 16.10.2020.године. 

 

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

Рача. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 46-872/2020-II-01    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Дана: 23.10.2020. године     Ненад Савковић, с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 60 и 61 . Закона о планирању и изградњи ( "Службени гласник 

РС",бр.72/09,81/09 исп.64/10- одлука УС 24/11,121/12,42/13 - одлука УС 98/13, одлука УС 

132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19 и др. закон 9/20), члана 71.. Статута Скупштина општине 

Рача („Сл. гласник општине Рача“ број 3/2019), члана 34. Пословника о раду Општинског већа 

општине Рача („Службени гласник општине Рача“ број 22/20), Општинско веће општине Рача 

на седници одржаној дана 16.10.2020. године, донело је: 

  

 

О Д Л У К У 

 

 

Даје се сагласност на иницијативу Јавног предузећа за развој инфраструктурних 

објеката Рача за израду урбанистичког пројекта за кп. бр  301/91 и кп. бр  301/56 КО Рача за 

изградњу објекта јавне намене- саобраћајнице која ће повезивати  улице Светог Саве и улицу 

Николе Тесле са улицом Проте Матеје. 

Средства за израду урбанистичког пројекта биће обезбеђена у буџету општине  Рача.    

            Одлука ступа на снагу даном доношења и објављивања у „Службеном гласнику 

општине Рача“. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

  Иницијативу за израду урбанистичког пројекта за кп. бр  301/91 и кп. бр  301/56 КО 

Рача покренуло је Јавно предузеће за развој инфраструктурних објеката Рача за изградњу 

објекта јавне намене- саобраћајнице која ће повезивати  улице Светог Саве и улицу Николе 

Тесле са улицом Проте Матеје са образложењем да би се на тај начин омогућила боља 

саобраћајна комуникација овог дела градског насеља. 
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Истовремено би се створили услови за ширење овог дела градског насеља. Општинско веће 

општине Рача размотрило је предложену иницијативу за израду урбанистичког пројекта за 

напред наведене катастарске парцеле и одлучило као у диспозитиву ове одлуке. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 352-116/2020-II-01    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Дана: 16.10.2020. године     Ненад Савковић, с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 51. Закона о јавној својини („Службени Гласник РС“ број. 72/2011, 

88/2013, 0105/2014, 113/2017 и 95/2018) и члана 71. став 1. тачка 1. Статута општине Рача („Сл. 

гласник општине Рача'', бр. 3/19), Општинско Веће општине Рача не седници одржаној дана 

23. 10.2020 године, донело је следећу: 

 

ОДЛУКУ 

О давању на коришћење путничког возила 

Предшколској установи „Наша радост“ 

 

Члан 1. 

      ПРИВРЕМЕНО СЕ УСТУПА НА КОРИШЋЕЊЕ  Предшколској установи „Наша 

радост“ возило марке Škoda Rapid, регистарске ознаке  КG-217-JG,  која  је Општини  Рача 

дата на коришћење сходно Уговору о суфинансирању мера  популационе политике, јединица 

локалне самоуправе  у Републици Србији у 2020 години, број 401-00-136/15/2020-01 од  

02.03.2020  године, закљученог између Кабинета министра без портфеља задуженог за 

демографију и популациону политику  и  Општине Рача. 

 

Члан 2. 

Наведено возило из члана 1. Ове Одлуке даје се на коришћење  Предшколској установи 

„Наша радост“  на временски период од годину дана, без накнаде. 

 

Члан 3. 

Уговор о  давању на коришћење испред општине, закључиће  Председник општине. 

 

Члан 4. 

Предшколска установа „Наша радост“,  као носилац права коришћења има право  да 

возило држи и да га користи у складу са његовом наменом. 

 

Члан 5. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном Гласнику 

општине Рача“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 021-364/2020-II-01    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Дана: 23.10.2020. године     Ненад Савковић, с.р. 
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На основу члана 46. става 1. тачке 1) Закона о локалној самоуправи ( „Сл. гл. Републике 

Србије“, бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 71. става 1. 

Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, бр. 3/2019) и члана 34 Пословника о раду 

Општинског већа општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, бр. 22/20), Општинско веће 

општине Рача, на седници одржаној дана 23.10.2020. године, донело је: 

 

ПРАВИЛНИК О УПОТРЕБИ СЛУЖБЕНИХ E-MAIL НАЛОГА 

 

Основне одредбе 

 

Члан 1. 

Овим Правилником ближе се дефинише начин додељивања, коришћења, ажурирања, 

суспензије или укидања службених e-mail налога додељених запосленима у организационим 

јединицама и органима општине Рача. 

Одредбе овог Правилника примењују се на све органе и организационе јединице 

општине Рача. 

 

Право на додељивање налога 

 

Члан 2. 

Право на отварање налога за коришћење рачунарских ресурса има запослени у 

општини Рача односно њеним организационим јединицама и органима. 

Сви запослени у општини Рача дужни су да службену електронску комуникацију путем 

mejla обављају посредством службених mejl налога отворених у ту сврху.  

 

Основни појмови 

 

Члан 3. 

Поједини изрази употребљени у овом Правилнику имају следеће значење: 

1. Електронска пошта – сервис који омогућава слање и примање порука разноврсног 

садржаја у електронском облику путем рачунарске мреже; 

2. E- mail налог – инструмент помоћу којег се корисник пријављује на мрежни сервис који 

омогућава слање и примање електронске поште; 

3. Администратор система – овлашћено техничко лице које врши администрацију 

корисничких налога на мрежи општине Рача; 

4. Домен – мреже општине Рача представља метод организације рачунара са 

централизованом контролом управљања мрежним ресурсима и функционише по тачно 

дефинисаним правилима за све категорије корисника. 

 

Употреба електронске поште 

 

Члан 4. 

Електронска пошта представља вид службене комуникације и доступна је коришћењем 

посебних софтвера који су инсталирани и конфигурисани на рачунарима корисника. 

Сервис електронске поште омогућава функције примања/слања електронских порука, 

дељење адресара, календар, антиспам заштиту, архивирање електронске поште. 

У циљу ефикасније употребе електронске поште корисник је дужан да: 

- Заводи преко писарнице сву службену пошту изузевпозива на семинаре, рекламе и 

остали неважни материјал; 

- Редовно отвара своју e-mail пошту ибрише непотребну пошту са сервера; 

- Садржај порука буде у складу са препорукама пословне коресподенције (формално 

обраћање, прикладно и јасно изражавање, коришћење нашег алфабета). 
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Креирање корисничког имена 

 

Члан 5. 

Администратор одређује корисничко име у облику „име.презиме“ за запосленог у 

органу/организационим јединицама, а уколико је захтев специфичан или корисничко име већ 

постоји у систему, тада се креира у облику који једнозначно одређује носиоца e-mail налога. 

У случају да постоји више службеника са истим именом и презименом, проблем 

конфликата адреса ће се превазићи средњим словом или префиксом испред имена. 

 

Креирање e-mail адресе 

 

Члан 6. 

Администратор одређује персоналну e-mail адресу користећи корисничко име из члана 

5. овог Правилника и то у облику ime.prezime@raca.rs . 

За потребе коришћења службеног meila од стране већег броја корисника у оквиру истог 

органа, администратор креира групне meilove. 

Администратор одређује групну e-mail адресу користећи назив органа корисника и 

креира за сваки орган групни службени mail који може користити више корисника у том 

органу. 

Могуће је креирати групне meilove везане за одређене пројектне активности или ad–

hok групе. 

Назив e-maila је усклађен са називом органа на који се односи. Корисници групног meila 

су одговорне особе које је Шеф Одељења/Одсека, односно Начелник општинске управе 

одредио, односно Председник општине. 

Администратор може креирати групни meil за органе и то за : 

1. Председника и заменика председника општине у облику: 

predsednik.opstine@raca.rsи zamenik.predsednika@raca.rs; 

 

2. Скупштину општине Рача у облику: 

predsednik.skupstine@raca.rs; 

 

3. Начелника управе у облику: 

nacelnik.uprave@raca.rs 

 

4. Општинско веће у облику: 

opstinsko.vece@raca.rs; 

 

5. За општинско правобранилаштво у облику: 

pravobranilac@raca.rs; 

 

6. Секретаријате и друге органе у облику: sekretarijat@raca.rs; organ@raca.rs; 

odeljenje@raca.rs; odsek@raca.rs; 

 

7. За подношење поднесака грађана користиће се следећа e-mail адреса: 

podnesci.pisarnica@raca.rs; 

 

8. За подношење представки и притужби грађана користиће се следећа e-mail адреса: 

opstina@raca.rs; 

 

  

mailto:ime.prezime@raca.rs
mailto:predsednikopstine@raca.rs
mailto:zamenik.predsednika@raca.rs
mailto:predsednikopstine@raca.rs
mailto:predsednikopstine@raca.rs
mailto:predsednikopstine@raca.rs
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Простор на серверу за потребе e-mail налога 

 

Члан 7. 

Носилац e-mail налога уз e-mailадресу добија коришћење одређени простор на серверу 

који зависи од органа и функције носиоца e-mail налога. 

Носиоцу e-mail налога се може одобрити већи простор за складиштење електронске 

поште на захтев Шефа Одељења, Начелника општинске управе односно Председика општине. 

 

Ограничења при употреби електронске поште 

 

Члан 8. 

Под неприхватљивом, односно недозвољеном употребом електронске поште подразумева 

се: 

- Узнемиравање начином изражавања и количином порука; 

- Креирање или прослеђивање „ланчаних писама“ или других „пирамидалних шема“, као 

и слање истоветних нежељених порука на велики број адреса на Интернету („спам“); 

- Коришћење службеног meilaу приватне сврхе, рекламирање производа и узнемиравање 

других запослених; 

- Коришћење електронске поште на начин који је у супротности са законима и 

прописима Републике Србије; 

 

Уколико корисник покуша да злоупотреби овлашћења дата овим Правилником 

администратор има право да укине права приступа сервису и о томе обавести Шефа Одељења, 

Начелника општинске управе, односно Предсеника општине и овлашћено лице корисника. 

У случају привременог одсуства корисника e–mail налога, могућност отварања и 

читања електронске поште имаће Шеф Одсека, Шеф Одељења коме корисник/запослени 

припада, односно Начелник општинске управе, као и лице које обавља послове уместо 

одсутног запосленог по одређеном правном основу. 

 

Суспензија и укидање email налога и ажурирање email адресе 

 

Члан 9. 

Суспензијом e-mail налога, он се деактивира, а целокупна електронска пошта за време 

трајања суспензије остаје на серверу. 

Укидањем e-mail налога брише се целокупна електронска пошта носиоца e-mail налога 

која се затекне на серверу. 

Ажурирање e-mail адресе подразумева промену корисничког имена и/или лозинке за 

приступ e-mail налогу. 

 

Члан 10. 

Орган задужен за послове евиденције података о кадровима је дужан да у року од 3 

дана од настанка промене поднесе захтев којим се тражи: 

- Укидање  e-mail налога у случају престанка радног односа запосленог; 

- Суспензија e-mail налога у случају када то тражи овлашћено лице органа; 

- Ажурирање e-mail налога у случају промене у називу организационе јединице; 

- Ажурирање које се односи на промену података из e-mail налога. 

 

Администратор у периоду од 90 дана не брише стари e-mail адресу, а електронску 

пошту са старе преусмерава на нови e-mail налог кориснуку који тражи ажурирање, укидање 

или суспензију по налогу надлежног органа општине. 
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Надлежност администратора и носиоца e-mail налога 

 

Члан 11. 

Администратор и носилац корисничког e-mail налога употребљавају e-mail налог у 

складу са одредбама овог Правилника. 

 

Члан 12. 

У случајевима који нису обухваћени овим Правилником, надлежни орган и 

администратор ће споразумно одредити другачију процедуру у вези e-mail налога. 

 

Завршне одредбе  

 

Члан 13. 

 Непоштовање овог Правилника представља тешку повреду радне обавезе у складу са 

Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе.  

 

Члан 14. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рача и Званичном сајту општине Рача.  

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 031-54/2020-II-01    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Дана: 23.10.2020. године     Ненад Савковић, с.р. 

 

 

 

 

Општинско веће општине Рача, на својој седници оджаној дана: 23.10.2020.године, на 

основу члана 7. Одлуке о буџету општине Рача („Службени гласник општине Рача''бр. 32/2019, 

4/2020 и 10/2020) члана 12. Закона о задругама (Службени гласник, бр. 112/2015) и у складу са 

Уговором  о суфинансирању мера популационе политике јединица локалне самоуправе у 

Републици Србији у 2020.години, закљученим између Кабинета Министра без портфеља 

задуженог за демографију и популациону политику, 063 бр.401-00-136/15/2020-01 од 

02.03.2020.године и ЈЛС -Општине Рача, наш бр.401-78/2020-III-01 од 02.03.2020.г., члана 46. 

Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'',бр.129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-

др.закон и 47/2018), члана 71. Статута општине Рача (''Сл.гласник општине Рача'', бр.3/2019) и 

члана 34. Пословника о раду Општинског већа (''Сл.гласник општине Рача'', бр.22/20), донело 

је: 

 

 
 

Програм подршке спровођењу мера популационе политике кроз учешће ЈЛС 

у економско-финансијским подстицајима  

за земљорадничке и  пољопривредне заруге са територије општине Рача  

у 2020. години 
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ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Одлуком о буџету општине Рача („Службени гласник општине Рача''бр. 32/2019, 4/2020 

и 10/2020) у члану 7.  Раздео 5 – Општинска упрва; Програм 1501 – Локални економски развој; 

Пројекат 1501-03 – Подршка задругама; Функција 411-Општи економски и комерцијални 

послови; Економска класификација 454 – Субвенције приватним предузећима, опредељена су 

средства у укупном износу од 15.500.000,00 динара (из средстава буџета општине Рача 

10.000.000,00 динара и средства ид других извора: Министарства без портфеља задуженог за 

демографију и популациону политику- МДПП 5.500.000,00 динара), за спровођење овог 

Програма. 

Овим Програмом се утврђује: који субјекти могу бити подносиоци пријаве, циљ, 

финансијски оквир,намена коришћења бесповратних средстава, услови за учешће задруга на 

Јавном конкурсу (у даљем тексту: Конкурс), потребна документација, начин објављивања 

конкурса и одлучивање о додели бесповратних средстава, садржина уговора о додели 

бесповратних средстава, праћење реализације активности и извршење уговора,начин 

достављања пријава. 

 

Субјекти који могу бити подносиоци пријаве на Конкурс: 

 

1. Земљорадничке или  пољопривредне заруге –специјализоване сточарске са 

седиштем на територији општине Рача, које су стекле својство правног лица уписом 

у регистар који води орган надлежан за послове регистрације привредних субјеката 

(Агенција за привредне регистре) 2019. и 2020.године ( у даљем тексту: новоформиране 

задруге); 

 

ЦИЉ ПРОГРАМА 

 

Циљ Програма је системско унапређење квалитета живота младих пољопривредника у 

руралним срединама кроз равномернију расподелу дохотка и повећање економских 

могућности у склопу равномерног развоја руралне средине општине Рача. 

Реализацијом Програма се обухвата аспект друштвених и социјалних промена у 

руралној средини општине али се унапређује задружни систем и повећава конкурентност 

којима су задруге значајан актер.  

Развој производних и прерађивачких капацитета задруга је предуслов да се оне 

равноправно  укључе у тржиште финалних прехрамбених производа. 

 

 

Специфични циљеви који би требало да се остваре реализацијом овог Програма су: 

1. Унапређење квалитета живота младих пољопривредника у руралним срединама-

Активирање локалне самоуправе: подршака паровима који желе децу или желе 

проширење породице 

2. Подстицање задружне сарадње и већи утицај на локалну средину,као и брига о људским 

ресурсима; 

3. Унапређење сточарства кроз унапређење расног састава у сировинске базе за повећање 

производње меса; 

4. Коришћење расположивих локалних ресурса у функцији укупног развоја: 

5. Успоравање процеса миграција из руралних средина. 
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ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР 

 

 Максималан износ бесповратних средстава предвиђен за новоформирану задругу која 

буде оцењена да испуњава услове са максималним бројем бодова после бодовања по 

утврђеним критеријумима износи 15.500.000,00 динара. 

Део траженог износа за реализацију пројекта у износу од 9.500.000,00 динара укључује 

и порез на додату вредност, преостали део од 6.000.000,00 динара не укључује порез на додату 

вредност.  

Додељена бесповратна средства јединица локалне самоуправе ће средства пренети 

задрузи на посебан наменски динарски подрачун код Управе за трезор.Средства ће бити 

пренета на основу Решења Председника општине Рача и у року прописаним Уговором о 

додели бесповратних средстава. 

Добра прибављена на основу додељених бесповратних средстава чине имовину задруге 

у задружној својини. Задруга која је стекла право својине на добрима која су прибављена на 

основу додељених бесповратних средстава, не може иста отуђити у року од пет година од дана 

закључења уговора. 

Добра прибављена на основу додељених бесповратних средстава не могу бити предмет 

хипотеке или залоге ради обезбеђења извршења обавеза из уговора о кредиту у року од пет 

година од дана закључења уговора. 

 

НАМЕНА СРЕДСТАВА 

 

Задруга може остварити право на финансирање следеће пројектне активности: 

 

- Набавку живих животиња од привредних друштава регистрованих за трговину на 

велико животињама за потребе формирања или повећања основног стада задругара 

и коопераната у сектору овчарства–набавка квалитених  приплодних грла оваца (са 

педигреом, уписаних у матичну евиденцију са пуним пореклом) и то: сјагњастих 

двиски узраста до осамнаест месеци. 

 

Посебни услови: 

Право на формирање или повећање основног стада у сектору овчарства остварује: 

 

1.Задругар или кооперанат са пребивалиштем и пољопривредном производњом на 

територији општине Рача; 

 

2. Задругар или кооперанат - физичко лице - носилац комерцијалног породичног 

пољопривредног газдинства у активном статусу у Регистру пољопривредних 

газдинстава (у даљем тексту: Регистар) ако: је у Регистру био уписан као носилац 

породичног пољопривредног газдинства пре 1. јануара 2021. године; 

 

3. Задругар или кооперанат има или планира породицу с тим да ужу породицу 

Задругара или кооперанта чини млади брачни пар који живи и ради на селу до 40 

година старости са или без деце или млад пољопривредник (до 40 година старости), 

који има потребу за формирањем или повећањем основног стада у сектору 

овчарства–набавка квалитених приплодних грла оваца и то: сјагњастих двиски 

узраста до осамнаест месеци, максимални износ вредности додељених живих 

животиња по задругру или кооперанту 150.000,00 динара без пдв-а, односно укупно 

5 грла напред наведене категорије оваца. 

 

4. Задругар или кооперанат који не испуњава посебан услов из тачке 3. а који има 

потребу за формирањем или повећањем основног стада у сектору овчарства–
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набавка квалитених (са педигреом) приплодних грла оваца и то: сјагњастих двиски 

узраста до осамнаест месеци, максимални износ додељених живих животиња по 

задругару или кооперанту у овим случајевима износи: 

- 150.000,00 динара без пдв-а односно 5 грла или 

-300.000,00 динара без пдв-а односно 10 грла 

 напред наведене категорије, с тим што су у овом случају задругари или кооперанти 

у обавези да задрузи после истека периода од 1 (једне) године од добијања 

квалитетних приплодних грла врате задрузи у периоду не дужем од две године грла 

исте категорије, квалитена- са педигреом приплодна грла оваца и то: 

- 7 грла двиски узраста од шест до осамнаест месеци живе ваге 50-60 кг уколико је 

додељен број грла био 5 ( рачунавши после истека грејс периода од једне  године,  у 

првој години 3 грла и у другој 4 грла) 

- 14 грла двиски узраста од шест до осамнаест месеци живе ваге 50-60 кг уколико је 

додељен број грла био 10 ( рачунавши после истека грејс периода у другој години по 6 

грла и у другој 8 грла) 

Задругари или кооперанти напред наведену обавезу да врате задрузи грла могу да 

испуне и пре истека уговореног рока са задругом уколико за то имају услова. 

 

5. Задругари или кооперанти који буду снабдевени квалитеним (са педигреом) 

приплодним грлима оваца, морају бити обавезани уговором од стране задруге да 

склопе уговор са основном Одгајивачком организацијом која ће водити матичну 

евиденцију грла, пратити пораст грла, производне показатеље о полодности, 

производњи вуне, меса и ако се музу податке о млечности. Кад се такво грло први 

пут ојагњи стиче право да се упише у Главну матичну књиго дносно додељује му се 

ХБ број и стиче право на подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла а 

што је регулисано националним Правилницима. 

Напомена:Предност матичења је и стручна помоћ коју ће задругари-одгајивачи 

добити сарађајући са стручним лицима из основних одгајивачких организација. 

Матичење је такође битно приликом приступања европској унији јер ће сви 

прерађивачи који буду желели да продају своје производе морати да испоштоју правила 

GLOBALGAP. GLOBALGAP је међународни комерцијални стандард који обухвата 

производњу примарних пољопривредних производа. Овај стандард пружа гаранцију 

малопродајним ланцима и потрошачима да су преузете све мере контроле (да је 

производ праћен од њиве, тј.штале до трпезе). 

 

6. Задругари или кооперанти који остваре право на подстицаје кроз доделу 

квалитених  приплодних грла оваца (са педигреом), сјагњастих двиски узраста до 

осамнаест месеци за потребе формирања или повећања основног стада у сектору 

овчарства по посебном услову из тачке 3. морају бити обавезани од стране задруге 

уговором, да после истека периода од 3 године (рачунавши после истека грејс 

периода од једне  године) испуне обавезу да је основно стадо увећано за 20 грла више 

за која ће се такође уредно водити матична евиденција у складу са Законом о 

сточарству.  

 

7. Задругари или кооперанти који буду снабдевени квалитеним (са педигреом) 

приплодним грлима оваца и то: двиски узраста од шест до осамнаест месеци, 

морају бити обавезани уговором од стране задруге да изврше осигурање животиња  

према условима и осигуравајућем покрићу које је прихватљиво при чему полиса 

осигурања мора бити винкулирана у корист задруге у периоду не краћем од пет 

година и да не могу животиње отуђити у року од пет година од дана закључења 

уговора са задругом.  
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Уговарање, пријем и осигурање на бази најповољније прихваћене понуде и помоћ у 

наплати штете вршиће овлашћено лице задруге ветеринарске струке. 

 

8. Задруга је у обавези да приликом примопредаје грла задругару или кооперанту 

сачини записник о примопредаји грла и преда сву потребну документацију за 

предметна грла (пасош, уверење о пореклу или матични лист, уверење о 

здравственом стању грла, податке о припусту односно осемењавању грла са 

подацима о мушком грлу са потпуном познатим пореклом и педигреом и др.) 

 

9. Уговори између Задруге и задругара или задруге и коопераната морају бити 

оверени код нотара. 

 

10. Задругар или кооперант, односно прималац животања је у обавези да најкасније 

приликом потписивања Уговора са задругом достави бланко соло меницу са 

меничном изјавом на износ вредности примљених животиња коју ће задруга 

активирати у случају не извршавања обавеза из уговора, као и бланко соло меницу 

јемца – физичког лица са уговором о јемству и меничном изјавом. 

 

11. Друге посебне услове утврђује сама задруга водећи посебно рачуна о броју чланова 

газинства односно домаћинства задругара или кооперанта, испуњености услова у 

погледу објеката за држање и узгој стоке, капацитетима газдинства у погледу 

производње сточне хране и механизације за производњу сточне хране на газдинству 

као и о исказаним потребама задругара. Задруга може обавезати задругара или 

кооперанта да своје грла произведена из новоформираног или основног стада у 

сектору овчарства продаје искључиво преко задруге. Задруга такође може 

обавезати уговором задругара или кооперанта да сноси и друге трошкове (трошкове 

овере уговора, транспорта грла и др.).  

 

12. Задруга  је у обавези да формира стручну Комисију за доделу подстицаја 

задругарима или кооперантима кроз доделу квалитених  приплодних грла оваца (са 

педигреом, уписаних у матичну евиденцију са пуним пореклом ) за потребе 

формирања или повећања основног стада задругара или коопераната у сектору 

овчарства. 

 

13. Стручна Комисија задруге из тачке 12. вршиће примопредају грла као и контролу 

уговорних обавеза задругара или коопераната. 

 

Максималан износ бесповратних средстава предвиђен за финансирање пројектне 

активности износи 15.500.000,00 динара. 

За потребе формирања или повећања основног стада у сектору овчарства задругара 

или кооперанта из тачке 3. који имаји или планирају породицу с тим да ужу породицу 

задругара чини млади брачни пар који живи и ради на селу до 40 година старости са или 

без деце или млади пољопривредници (до 40 година старости), задруга може финасирати 

до износа 6.000.000,00 динара без пдв-а. Задругари или кооперанти из тачке 3. сносе 

трошкове пдв-а набавке квалитетних приплодних грла, што је задруга у обавези да 

прецизира уговором који се закључује између примаоца животиња и задруге.  

За потребе формирања или повећања основног стада у сектору овчарства задругара 

или кооперанта који не испуњавају  посебан услов из тачке 3., задруга може финасирати 

до износа 9.500.000,00 динара са пдв-ом. 

 

  



Број 27, страна 22 Службени гласник општине Рача 29.10.2020. године 

Бесповратна средства нису намењена за: 

 

1. Трошкове овере уговора и изјава код јавног бележника; 

2. Покривање трошкова дуговања из претходног периода; 

3. Плаћање путем компензације и цесије; 

4. Трошкове банкарских провизија, кредита, курсних разлика; 

5. Консултантске и маркетиншке услуге; 

6. Трошкове за прикупљање документације за пријаву на конкурс; 

7. Трошкове гаранција и полисе осигурања; 

8. Трошкове превоза; 

9. Промета између повезаних лица; 

10. Трајна обртна средства; 

11. Трошкове увоза, царине, шпедиције; 

12. Трошкове закупа и лизинга; 

13. Трошкове набавке концетроване и кабасте сточне хране. 

14. Трошкове рада задружних стручних Комисија. 

 

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ ЗАДРУГА НА КОНКУРСУ 

 

 

1. Да је задруга земљорадничка или пољопривредна задруга –специјализована 

сточарска са седиштем на територији општине Рача, која су стекла својство правног 

лица уписом у регистар који води орган надлежан за послове регистрације привредних 

субјеката (Агенција за привредне регистре) 2019. и 2020.године (новоформиране 

задруге); 

2. Да задруга има отворен текући рачун преко којег обавља своје пословање код пословне 

банке, у моменту подношења пријаве на Конкурс. 

3. Да је задруга основана односно ускладила своје акте, органе и пословање са Законом о 

задругама (Службени гласник, бр. 112/2015). 

4. Да је задруга извршила редовну задружну ревизију у року прописаним Законом о 

задругама (Службени гласник, бр. 112/2015) уколико је та законска обавеза обухватала 

и новоформиране задруге. 

5. Да је задруга измирила обавезе по основу пореза и доприноса, као и друге обавезе из 

јавних прихода. 

6. Да над задругом није покренут стечајни поступак, поступак принудне ликвидације или 

ликвидације. 

7. Да задрузи није изречена привремена или правоснажна мера забране обављања 

делатности. 

8. Да задрузи није изречена мера привременог ограничења права у моменту подношења 

пријаве на  Конкурс. 

9. Да рачун задруге није био у блокади од 01.01.2019. године, односно од момента 

оснивања до момента подношења пријаве на Конкурс. 

10. Да директор задруге није кривично осуђиван, као и да се против његане води истражни 

и кривични поступак за кривична дела из области привреде. 

11. Да за исте намене задруга није користилаи није у поступку одобравања подстицајних 

средстава која потичу из буџета Републике Србије и ИПАРД-а. 

12. Задруге које конкуришу за добијање бесповратних средстава за новоформиране не могу 

истовремено бити чланице сложене задруге, која конкурише за добијање бесповратних 

средстава из буџета Републике Србије и ИПАРД-а. 
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ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Документација која се доставља приликом подношења пријаве на Конкурс за 

новоформиране задруге (у даљем тексту: пријава): 

1. Образац пријаве 1. - електронски попуњен, печатиран и потписан од стране директора 

задруге. 

2. Предрачун који садржи детаљну спецификацију набавке квалитетних (са педигреом) 

приплодних грла оваца и то: сјагњастих двиски узраста од шест до осамнаест месеци, 

датум издавања предрачуна, износ исказан у динарима са обрачунатим ПДВ-ом, као и 

меморандум издаваоца предрачуна. 

3. Потврда Основног суда (места пребивалишта директора задруге) да се против 

директора задруге не води истражни односно кривични поступак за кривична дела из 

области привреде. 

4. Диплома о стручној спреми директора задруге. 

5. Извод из књига основних средстава и ситног инвентара на дан 31.децембар 2019. 

године. 

6. Оверене фотокопије уговора којим се уређује закуп непокретности, уколико је задруга 

закупила непокретности. 

7. Фотокопије уговора којим се регулише закуп опреме, постројења и биолошких 

средстава која нису у власништву задруге. 

8. Оригинал извода из листа непокретности за непокретности које су у власништву 

задруге (не старији од 30 дана од дана подношења захтева), уколико задруга поседује 

непокретности. 

9. Попуњен Образац 2 – Табела чланова задруге или коопераната, подаци о најмање 

петнаест чланова задруге или коопераната који су уписани у регистар пољопривредних 

газдинства као носиоци петнаест различитих комерцијалних породичних 

пољопривредних газдинства у активном статусу у 2020.години и који испуњавају 

посебан услов: јесу млади брачни парови који живе и раде на селу (до 40 година 

старости) или млади пољопривредници (до 40 година старости). 

10. Извод структуре биљне производње и регистра сточног фонда чланова задруге или 

коопераната, (издата од стране Управе за трезор) подаци о најмање петнаест чланова 

задруге или коопераната који су уписани у регистар пољопривредних газдинства као 

носиоци петнаест различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинства 

у активном статусу у 2020.години и који испуњавају посебан услов: јесу млади брачни 

парови који живе и раде на селу (до 40 година старости) или млади 

пољопривредници (до 40 година старости). 

11. Фотокопије уговора о правима и обавезама између задруге и коопераната, уколико 

задруга послује са кооперантима а који су у вези са наменом за коју се конкурише. 

12. Оригинал потврде надлежне филијале Пореске управе да је задруга измирила све 

обавезе по основу пореза и доприноса. 

13. Оригинал потврде надлежног органа Општинске управе да је задруга измирила све 

обавезе по основу локалних јавних прихода. 

14. Изјава директора задруге под кривичном и материјалном одговорношћу у којој наводи 

да задруга за исте намене није користила и није у поступку одобравања подстицајних 

средстава која потичу из буџета Републике Србије, и ИПАРД-а, као и да задруга није 

чланица сложене задруге, која конкурише за добијање бесповратних средстава из 

буџета Републике Србије и ИПАРД-а. 

15. Изјава директора задруге под кривичном и материјалном одговорношћу у којој наводи 

да је задруга основана односно ускладила своје акте, органе и пословање са Законом о 

задругама (Службени гласник, бр. 112/2015) и да је задруга извршила редовну задружну 

ревизију у року прописаним Законом о задругама (Службени гласник, бр. 112/2015) 

уколико је та законска обавеза обухватала и новоформиране задруге. 
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16. Изјава  директора задруге под кривичном и материјалном одговорношћу у којој наводи 

да над задругом није покренут стечајни поступак, поступак принудне ликвидације или 

ликвидације, да задрузи није изречена привремена или правоснажна мера забране 

обављања делатности и да задрузи није изречена мера привременог ограничења права 

у моменту подношења пријаве на  Конкурс. 

17. Извод из Централног регистра обавезног социјалног осигурања којим се доказује радни 

однос директора и запослених лица, уколико задруга има запослена лица. 

18. Потврда пословне банке код које задруга обавља своје пословање да текући рачун 

задруге није био у блокади од 01.01.2019. године, односно од момента оснивања до 

момента подношења пријаве на Конкурс. 

 

 

НАЧИН ОБЈАВЉИВАЊА КОНКУРСА И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ 

БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

 

Општинско веће општине Рача ће након усвајања овог Програма, расписати Конкурс. 

Конкурс ће бити објављен на српском језику у локалном листу који има покривеност на 

територији општине Рача, као и на сајту www.raca.rs. Рок за подношење пријава за 

новоформиране задруге тече од дана објављивања Конкурса до 15.11.2020. године.  

Испуњеност услова за доделу средстава утврђује Комисија за оцену и контролу 

реализације програма (у даљем тексту: Комисија)  коју образује Председник општине 

Решењем. 

Комисија ће оцењивати пријаве након истека рока за подношење пријава и бодовати 

пријаве по утврђеним критеријумима. 

Уколико буде достављена само једна пријава иста ће се оцењивати с тим да се неће 

спроводити поступак бодовања. 

Пријава која после бодовања заузима прво место на ранг листи, оствариће право на 

бесповратна средства.  

Комисија приликом оцењивања: проверава формалну исправност докумената, утврђује 

испуњеност услова, затим врши бодовање према утврђеним критеријума прописаних овим 

Програмом и доноси предлог Решења Општинском већу о додели бесповратних средстава. 

Комисија може извршити додатну проверу поднете документације и тражити додатне 

информације, али само од подносиоца пријаве која је формално исправна. 

У случају да је пријава непотпуна у погледу потребне документације, задруга ће бити 

обавештена електронском поштом да у накнадном року допуни пријаву.  

 Уколико задруга допуни своју пријаву у складу са обавештењем Комисије, датумом 

подношења пријаве сматраће се онај када је пријава први пут поднета. Комисија ће одбацити 

пријаву као непотпуну ако задруга не изврши допуну пријаве у накнадном року или ако иста 

није допуњена у складу са обавештењем Комисије. 

Коначну одлуку о додели средстава доноси Општинско веће општине Рача, на предлог 

Комисије, а у складу са утврђеним критеријумима, у износу предвиђених буџетом за 

реализацију овог Програма. 

Критеријуми који се бодују: 

1. Број чланова задруге. 

2. Степен образовања директора задруге. 

3. Задружна имовина или уговор о закупу покретних и непокретних ствари. 

4. Учешће задруге сопственим средствима у пројекту. 

5. Број запослених лица. 

 

 

 

http://www.raca.rs/
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Редни 

број 
Тип критеријума бодовање Да/Не Бодови 

1. 
Број чланова задруге. 

 
 

20/0 

2. 
Степен образовања директора задруге (висока 

школа) 
 да/не 

20/0 

3. 
Задружна имовина или уговор о закупу покретних 

и непокретних ствари 

да/не 20/0 

4. 
Учешће задруге сопственим средствима у пројекту. 

 

да/не 20/0 

5. 
Број запослених лица. 

 

да/не 20/0 

 

Конкурсна документација се не враћа. 

 

УГОВОР О ДОДЕЛИ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА 

 

 Председник општине на основу Решења/Одлуке Општинског већа закључује уговор са 

директором задруге, којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности у вези са 

коришћењем бесповратних средстава. 

Задруга најкасније до момента закључивања уговора прилаже бланко соло меницу и 

менично овлашћење, као средство обезбеђења у случају неиспуњења уговорних обавеза. 

Уговор у прилогу садржи Решење са детаљном спецификацијом тражених добара, 

односоно предрачун који садржи детаљну спецификацију набавке квалитетних (са педигреом) 

приплодних грла оваца и то: приплодних двиски узраста до осамнаест месеци, датум 

издавања предрачуна, износ исказан у динарима са обрачунатим ПДВ-ом, као и меморандум 

издаваоца предрачуна, за чију набавку се додељују бесповратна средства. Задруга којој су 

додељена бесповратна средства у обавези је да се строго придржава спецификације из Решења 

које је саставни део уговора.Исплата средстава се врши након потписивања уговора, у року 

одређеним уговором.  

Пројекат за који су додељена бесповратна средства, као и сва плаћања у вези са 

његовом реализацијом, новоформирана задруга извршава у року од 180 дана, од дана исплате 

средстава по уговору. 

У случају новонасталих околности које угрожавају или онемогућавају реализацију 

пројекта или угрожавају наменску употребу додељених бесповратних средстава задруга 

доставља Комисији писани образложени захтев. Писани образложени захтев се може односити 

само за продужетак рока за реализацију пројекта и измену спецификације из Решења. Захтеве 

за измене уговора које би довеле до промене намене средстава или повећања додељеног износа 

бесповратних средстава Комисија неће разматрати. 

Након пријема писаног образложења захтева задруге, председник Комисије сазива 

ванредну седницу Комисије, на којој ће се одлучивати да ли постоје оправдани разлози за 

измену уговора и о томе обавештава задругу и јединицу локалне самоуправе. 

 

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ И ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА 

 

Комисија за оцену и контролу реализације програма ће вршити контролу  пројектне 

активности задруге, током реализације пројекта и након истека рока од два месеца од 

потписивања уговора. 

Ако се у поступку контроле утврди одступање од уговорних одредби, неправилности у 

вези са вршењем пројектних активности или се утврди да је задруга приликом набавке добара 
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поступила супрутно Уговору, Председник раскида уговор, а задруга враћа целокупан износ 

бесповратних средстава у буџет Општине Рача, са припадајућом законском затезном каматом. 

У циљу праћења испуњења уговорних одредби, задруга ће Комисији омогућити 

непосредну контролу. 

Задруга у року од 30 дана од дана реализације пројекта по Уговору доставља Извештај 

о реализацији пројекта за који су додељена бесповратна средства (саставни део Извештаја 

морају бити и Уговори о додели задругарима или кооперантима квалитетних (са педигреом) 

приплодних грла оваца и то: сјагњастих  двиски узраста до осамнаест месеци (оверене копије 

Уговора). 

Неутрошена средства задруга враћа у буџет општине Рача. 

 

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА 

 

Прецизно и тачно попуњена пријава и пратећа документација, шаље се препорученом 

поштом на адресу: Општина Рача, Општинско веће општине Рача, Карађорђева 48,  34210 

Рача. 

Пријаве се предају у затвореној и запечаћеној коверти са назнаком „Пријава на Конкурс 

– средства за подстицаје задруга у 2020. години”, са пуним називом и адресом пошиљаоца на 

полеђини коверте.  

Пријаве које нису поднете на горе предвиђен начин се неће разматрати. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 021-329/2020-II-01    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Дана: 23.10.2020. године     Ненад Савковић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Према решењу Министарства за информисање Републике Србије, број 632-00590/93-03 од 

13.05.1993. године, Службени гласник општине Рача уписан је у регистар средстава јавног 

информисања под редним бројем 1461 од 11.05.1993. године. 

Издаје Општинска управа Рача; Главни и одговорни уредник Марија Стевановић, секретар 

Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205. 


