
 
 

Рача, 20.05.2021. године – број 16                      Цена 100,00 динара 

 

 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

 

О д л у к е 

Одлука о остваривању права на једнократну новчану помоћ за прворођено дете 2 

Одлука о приступању изради програма развоја географско-информационог система са 

акционим планом за период од 2021. до 2023. године 
3 

Одлука о о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању зграда и 

унапређењу енергетских својстава породичних кућа и зграда, поступку доделе средстава, 

проценту учешћа и условима под којим општина Рача учествује у финансирању активности 

одржавања 

5 

Одлука о додели средстава из буџета општине Рача у 2021. години, за финансирање програма 

од јавног интереса која реализују удружења средствима буџета општине Рача у 2021. години 
10 

Одлука о усвајању Тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања 

Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача за период 01.01.–

31.03.2021.године 

12 

Р е ш е њ а 

Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 

и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача 

за агроекономску 2021/22. годину 

13 

Решење о образовању Комисије за израду предлога Годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Рача за 2022. годину 
15 

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 17 
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На основу члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом 

(„Службени гласник РС“, број 113/2017, 50/2018 и 46/2021-одлука УС) и члана 40. став 1. тачка 

6) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 3/19), Скупштина општине Рача, 

на предлог Општинског већа општине Рача, на својој седнци одржаној 20.05.2021. године, 

донела је: 

 

О Д Л У К У 

о остваривању права на једнократну новчану помоћ за прворођено дете 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се право на једнократну новчану помоћ за прворођено дете на 

територији општине Рача (у даљем тексту: Одлука), у циљу подстицања рађања деце. 

 

Члан 2. 

 Право на једнократну новчану помоћ у износу од 15.000,00 динара остварује мајка за 

своје прворођено дете ако у тренутку рођења детета има пребивалиште на територији општине 

Рача, односно боравиште ако је избеглица или расељено лице са територије Косова и 

Метохије. 

 Када приликом првог порођаја мајка роди двоје или више деце, остварује право на 

једнократну новчану помоћ за свако дете. 

 Ако мајка није жива или је напустила дете, или је из оправданих разлога спречена да 

непосредно брине о детету, право на једнократну новчану помоћ уместо мајке може остварити 

отац детета. 

 

Члан 3. 

 Право из члана 1. ове Одлуке, остварује мајка под следећим условима:  

• Да је држављанин Републике Србије; 

• Да у тренутку рођења детета или деце има пребивалиште на територији општине Рача; 

• Да је дете живорођено. 

 

Члан 4. 

 Право из члана 1. ове Одлуке, има мајка за прворођено дете које се роди након ступања 

на снагу ове Одлуке. 

 

Члан 5. 

 Право из члана 1. ове Одлуке остварује се на основу поднетог захтева Општинској 

управи општине Рача у року од 6 (шест) месеци од дана рођења детета или деце. 

 

Члан 6. 

 Уз захтев за остваривање права из члана 1. ове Одлуке потребни су следећи докази о 

испуњености услова за признавање права, а у складу са овом Одлуком: 

• Решење о признавању права на родитељски додатак издато од стране Општинске управе 

општине Рача – Службе за друштвену бригу о деци; 

• Потврду о пребивалишту издату од ПС у Рачи; 

• Фотокопију текућег рачуна. 

 

Члан 7. 

 О правима из члана 1. ове Одлуке одлучује Општинска управа општине Рача, у складу 

са одредбама Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 

95/2018 – аутентично тумачење).  

 Рок за решавање права из члана 1. ове Одлуке је 30 (тридесет) дана од дана подношења 

захтева. 
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 Против донетог Решења може се поднети жалба Општинском већу општине Рача у року 

од 15 дана, од дана достављања Решења. 

 

Члан 8. 

 Новчана помоћ од 15.000,00 динара исплаћује се једнократно. 

 Средства за остваривање права из члана 1. ове Одлуке, обезбеђена су Одлуком о буџету 

општине Рача за 2021. годину.  

 

Члан 9. 

 Ступањем на снагу ове Одлуке, престају да важе одредбе Правилника о остваривању 

права на новчану помоћ за незапослене породиље број 110-6/12-II („Службени гласник“, број 

7/2012). 

 

Члан 10. 

 Ова Одлука биће објављена у „Службеном гласнику општине Рача“, а ступа на снагу 

даном објављивања. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Сходно одредбама члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом 

(„Службени гласник РС“, број113/2017, 50/2018 и 46/2021-одлука УС), општина, односно град 

могу ако су обезбедили средства у буџету да утврде друга права, већи обим права од права 

утврђених овим Законом, те је у складу са тим општина Рача обезбедила средства за 

једнократну новчану помоћ за прворођено дете у породици, а све у циљу подстицања рађања 

деце.  

 Разлог за доношење ове Одлуке је да се обезбеђивање и остваривање права из члана 1. 

ове Одлуке врши преко Општинске управе Рача, а не преко Центра за социјални рад, који је 

према важећем Правилнику омогућавао ово право. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 020-56/2021-I-01      ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 20.05.2021. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

               Бранко Радосављевић, с.р. 

 

 

На основу члана 20. став 1. тачка 1) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС“, број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), чланова 10,14,15, 

18,19,23,32,36. и 38. Закона о планском систему („Сл. гласник РС“, број 30/2018), члана 15. 

став 1. тачка 1) Статута општине Рача  („Сл. гласник општине Рача“, бр. 3/19), Приоритета 6-

Локални економски развој, Мере 6.1.3. Израда стратешких документа, студија и акционих 

планова од значаја за рада локалне самоуправе Плана развоја општине Рача за период 2021-

2028 (“Службени гласник Општине Рача“, број 15/2021), Скупштина општине Рача, на предлог 

Општинског већа општине Рача, на својој седнци одржаној 20.05.2021. године, донела је: 

 

 

О Д Л У К У 

О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА 

 ГЕОГРАФСКО-ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА СА АКЦИОНИМ ПЛАНОМ 

ЗА ПЕРИОД ОД  2021-2023. ГОДИНЕ  
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Члан 1. 

Општина Рача приступа изради Програма развоја географско-информационог система 

у општини Рача, за период 2021.- 2023. година. 

 

Члан 2. 

Под Програмом развоја географско-информационог система у општини Рача (у даљем 

тексту: Програм) у смислу ове одлуке, подразумева се плански документ који обухвата 

унапређење процеса управљања развојем географско-информационог система општине Рача 

и унапређење постојећих и увођење нових услуга у оквиру њега. 

  

Члан 3. 

Ради спровођења ове одлуке, образује се радни тим за израду Програма који чине: 

 

1. Давор Тимотијевић, администратор ГИС-а, председник радног тима, 

2. Ивана Богдановић, шеф Одељења за изградњу, урбанизам и локални економски 

развој, члан, 

3. Анкица Станојевић, извршилац за локални економски развој, израду и праћење 

реализације пројеката, члан, 

4. Ненад Голубовић, шеф Одсека за заједничке послове, члан, 

5. Снежана Миљковић, ангажована за рад у Општинској управи, члан. 

 

Задатак радног тима је да административно и технички води целокупан процес израде 

Програма, организује процес израде Програма кроз фазе израде и процесе (консултације, 

објављивање, јавне расправе, форуми), са одређивањем рокова за спровођење фаза, формира 

потребан број подтимова за обављање одређених задатака и усмерава и прати процес израде 

Програма. 

Председник радног тима је носилац одговорности за израду Програма. 

Радни тим је у обавези да се приликом израде Програма придржава одредби Закона о 

планском систему („Сл. гласник РС“, број 30/2018) и да на званичном сајту општине Рача 

постави обавештење о отпочињању израде Програма. 

 

                                                                         Члан 4. 

Општинска управа општине Рача пружа радном тиму техничку помоћ током израде 

Програма и спровођењу задатака, кроз обезбеђење простора за рад, обезбеђење кадрове и 

достављањем свих званичних релевантних података и др. 

 

Члан 5. 

Током израде Програма биће организовани форуми за стручне и јавне расправе, 

округли столови и радионице, на којима ће се усаглашавати предложена решења. У њихов рад 

могу бити укључени и сви остали заинтересовани учесници, како би се обезбедила 

партиципација и транспарентност процеса одлучивања и правовремено обавештавање 

јавности. 

 

Члан 6. 

Са реализацијом задатака из члана 3. става 2. ове одлуке, радни тим ће отпочети одмах 

након ступања на снагу исте, а према динамици и роковима које сам одреди, водећи рачуна о 

року израде Програма. 

Рок за израду Програма је 6 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке. 

  

Члан 7. 

Средства за праћење процеса и израду Програма обезбедити из буџета општине, 

донација и других извора. 
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Члан 8. 

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 

 

 Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 20. ставу 1. тачки 1) Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број129/2007,83/2014-др.закон, 101/2016-

др.закон и 47/2018) и члану 15. ставу 1 тачки 1) Статута општине Рача  („Сл. гласник општине 

Рача“, бр. 3/19),  којима је прописано да општина, преко својих органа, у складу сa Уставом и 

законом, доноси свој статут, буџет и завршни рачун, просторни и урбанистички план и 

програм развоја општине, као и стратешке планове и програме локалног економског развоја. 

Члановима 10, 14, 15, 18, 19, 23,32, 36, 38  Закона о планском систему („Сл. гласник 

РС“, број 30/2018), прописани су појам и садржина програма и процедура усвајања, појам и 

садржина акционог плана, усклађеност планских докумената, обавеза објаве отпочињања рада 

на документу јавне политике и обавеза спровођења јавне расправе пре подношења на 

разматрање и усвајање документа јавне политике. 

Скупштина општине Рача је на седници одржаној дана 29.04.2021. године, усвојила 

Програм развоја општине Рача за период 2021.-2028. година. У оквиру Програма, у делу 

Приоритета 6-Локални економски развој препозната је Мера 6.1.3. Израда стратешких 

документа, студија и акционих планова од значаја за рад локалне самоуправе. 

Узимајући у обзир наведено, општина Рача приступа изради Програма развоја ГИС-а 

са акционим планом општине Рача за период 2021-2023 из потребе да систематским 

приступом унапреди процес управљања ГИС-ом и унапреди постојеће и уведе нове услуге које 

ће грађанима у оквиру ГИС-а бити доступне. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 020-57/2021-I-01      ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 20.05.2021. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

               Бранко Радосављевић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 61. став 5. Закона о становању и одржавању зграда („Службени 

гласник РС“, број 104/2016 и 9/2020- др.закон) и Одлуке  о усвајању  плана развоја општине 

Рача за период од 2021 године до 2028 године („Службени  гласник општине Рача“, број 

15/2021) Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на својој 

седнци одржаној 20.05.2021. године, донела је: 

 

О Д Л У К У 

о бесповратном суфинансирању активности на инвестиционом одржавању зграда и 

унапређењу енергетских својстава породичних кућа и зграда, поступку доделе 

средстава, проценту учешћа и условима под којим општина Рача учествује у 

финансирању активности одржавања 

 

Члан 1. 

Овом одлуком уређује се поступак бесповратног суфинансирања активности инвестиционог 

одржавања зграда и унапређења енергетског својства породичних кућа и зграда које општина 

може суфинансирати у складу са расположивим средствима у буџету, као и начин спровођења 

и критеријуми за учешће у јавним позивима за суфинансирање ових активности. 
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Члан 2. 

Урбанистичке зоне у којима је могуће вршити бесповратно суфинансирање активности 

инвестиционог одржавања и унапређења својстава зграда дефинисане су Одлуком о 

утврђивању Зона према решењу за порез. 

 

Члан 3. 

Одрживи развој становања у складу са Законом о становању и одржавању зграда представља 

јавни интерес. 

У циљу остваривања јавног интереса општина Рача Одлуком о буџету за сваку буџетску 

годину опредељује средства за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог 

одржавања зграда и унапређења енергетског својстава породичних кућа и зграда у складу са 

овом Одлуком. 

Учешће општине Рача у суфинансирању активности из става 2. овог члана износи максимално 

50%. 

 

Члан 4. 

У складу са расположивим средствима обезбеђеним у буџету општине Рача могу се 

финансирати следеће активности инвестиционог одржавања и енергетског унапређења 

својстава породичних кућа и  зграда: 

  1. санација свих врста кровова у циљу спречавања настанка штетних последица по 

живот и здравље људи и безбедност зграде; 

2. инвестиционо одржавање фасада ради спречавања штетних последица по безбедност 

(већег броја) грађана; 

3. замена употребљених грађевинских материјала који су штетни по живот и здравље 

људи; 

4. унапређење енергетских својстава породичних кућа и стамбених зграда ради 

смањења негативних утицаја на животну средину (услед нерационалне потрошње и емисије 

штетних гасова); 

5. друге активности којима се спречава настанак штетних последица по здравље и 

живот грађана, животну средину, привреду и имовину веће вредности. 

 

Члан 5. 

Пројекат суфинансирања спроводи се на основу јавног позива. Одлуку о спровођењу јавног 

позива доноси председник општине. Одлука из става 2. овог члана садржи услове јавног 

позива: 

- документација која се подноси уз пријаву; 

- рок за подношење пријаве; 

- право учешћа на јавном позиву; 

- време отварања пристиглих пријава; 

- начин и роковe плаћања; 

- укупну процењену вредност пројекта; 

- износ средстава изражен у процентима, који се финансира из средстава буџета општине 

Рача, а у складу са чланом 3. став 3. ове одлуке; 

- критеријуме за рангирање; 

- рок за објављивање ранг листе; 

- рок за објављивање  коначне Одлуке о пројектима који ће бити суфинасирани. 

 

Уз пријаву из става 3. тачка 1) овог члана, обавезно се подноси следећа документација: 

1. препис листа непокретности или други доказ о легалности објекта и о власништву на 

објекту; 

2. доказ да је подносилац обезбедио средства потребна за реализацију пројекта; 

3. Решење грађевинског инспектора којим се налаже извођење радова у циљу отклањања 



Број 16, страна 7 Службени гласник општине Рача 20.05.2021. године 

 

непосредне опасности по живот, здравље и безбедност људи; 

4. решење о регистрацији стамбене заједнице, уколико се ради о стамбеној заједници; 

5. Одлука скупштине стамбене заједнице о подношењу пријаве на јавни позив из став 1. овог 

члана; 

6. извод из програма одржавања зграде у коме су наведене активности инвестиционог 

одржавања предвиђене за текућу годину (за стамбене заједнице); 

7. техничкa документацијa потребнa за извођење радова у складу са Законом о планирању и 

изградњи (Технички опис и попис радова, или било који други документ издат од стране 

стручног лица, а из ког се види процењена вредност радова); 

8. друга документација од значаја за спровођење пројекта. 

 

Члан 6. 

Пријава се може поднети само за породичне куће и стамбене зграде које се налазе у 

урбанистичкој зони у којој је могуће вршити бесповратно суфинансирање активности 

инвестиционог одржавања зграда и унапређења енергетског својстава породичних кућа и 

стамбених зграда, наведених у члану 2. ове Одлуке. Пријаву могу поднети власници, односно 

власници посебних делова п реко органа у прављања(за стамбене заједнице). 

Конкурс се објављује на званичној интернет страници општине, огласној табли општинске 

управе и у локалним медијима. 

 

Члан 7. 

Поступак јавног позива спроводи Комисија за избор пројеката за бесповратно суфинансирање 

активности инвестиционог одржавања зграда и унапређења енергетског својстава породичних 

кућа и стамбених зграда (у даљем тексту: Комисија). 

Правилник о спровођењу мера из става 1. овог члана доноси општинско Веће општине Рача. 

Председник општине именује комисију за спровођење конкурса, у следећем саставу: 

- два инжињера архитектуре или грађевинaрства (ВСС); 

- један правник (ВСС); 

- један економиста (ВСС) и 

- један члан општинског већа. 

Задатак Комисије је да: 

1)донесе пословник о раду Комисије, 

2)припреми текст јавног позива и да га достави општинској управи ради објављивања сагласно 

члан 6. ове одлуке, 

3)прегледа сваку приспелу пријаву и утврди да ли је баговремена и уредна, 

4)сачини писани извештај о стручној оцени пристиглих пријава, 

5)изврши рангирање приспелих пријава, 

6)сачини ранг листу пројеката и исту достави свим учесницима јавног позива и надлежној 

организационој јединици општинске управе општине Рача ради објављивања на интернет 

страници општине Рача и председнику општине општине Рача. 

 

Члан 8. 

Пријаве се подносе у затвореној коверти, директно на писарници Општинске управе општине 

Рача или препорученом поштом на адресу Општина Рача, ул. Карађорђева бр.48 са назнаком 

„Пријава за избор пројеката за бесповратно суфинансирање активности инвестиционог 

одржавања зграда и унапређења енергетског својстава породичних кућа и стамбених 

зграда“. 

Образац пријаве може се преузети са сајта општине Рача или на шалтеру општинске управе 

општине Рача. 

Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања јавног позива на интернет страници 

општине Рача. 
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Члан 9. 

Комисија у року од 5 дана од дана истека рока за подношење пријава врши отврање поднетих 

пријава. 

Пријаве које су поднете након истека рока за подношење пријаве, сматраће се 

неблаговременим и исте неће бити предмет разматрања Комисије. Пријаве уз које није 

достављена комплетна документација, сматраће се неуредним пријавама и исте неће бити 

рангиране. 

Најкасније у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава, Комисија  је дужна 

да сачини ранг листу пројеката и исту достави свим учесницима јавног позива, надлежној 

организационој јединици општинске управе општине Рача ради објављивања на интернет 

страници општине Рача и председнику општине Рача. 

Подносиоци пријава, у року од три дана од дана објављивања ранг листе на интернет страници 

општине Рача имају право увида у документацију коју су доставили остали учесници јавног 

позива, као и у поступак рада и начин рангирања пристиглих пријава од стране Комисије. 

 

Члан 10. 

Рангирање и избор пројеката који ће бити суфинансирани у складу са одредбама ове Одлуке и 

Правилника о спровођењу мера донетог од стране општинског већа и врши се применом 

општих и посебних критеријума. 

Посебни критеријуми се дефинишу у зависности од пројекта и расписаног јавног позива.  

Средства за суфинансирање пројеката биће додељена пројектима који испуњавају услове 

прописане овом одлуком, а до висине укупно одобрених средстава у буџету општине Рача. 

 

Члан 11. 

Председник општине доноси решење о додели средстава за бесповратно суфинансирање 

активности инвестиционог одржавања зграда и унапређења енергетског својстава породичних 

кућа и стамбених зграда. 

Решење обавезно садржи следеће податке за сваки пројекат посебно: 

- адресу на којој се објекат налази; 

- назив пројекта ( нпр. санација равних кровова у циљу спречавања настанка штетних 

последица по здравље људи и безбедност зграде); 

- укупну вредност пројекта ( у динарима); 

- износ средстава који се финансира из буџета ( у динарима); 

- укупан број освојених бодова ; 

- и друге податке на основу којих се вршило рангирање. 

Решење из става 1. овог члана доставља се свим подносиоцима пријава и објављује на интернет 

страници општине Рача. 

На решење из става 1. овог члана подносилац пријаве има право жалбе Општинском већу 

општине Рача у року од 15 дана од дана пријема решења. 

 

Члан 12. 

На основу правноснажног решења председник општине закључује тројни уговор између 

општине, подносиоца пријаве и извођача радова. 

Уговором из става 1. овог члана уређују се међусобна права, обавезе и одговорности уговорних 

страна. 

Уговор о суфинансирању радова нарочито садржи: 

- предмет уговора; 

- рок у ком се пројекат реализује; 

- укупну вредност пројекта; 

- износ средстава које се финансирају из буџета општине; 

- износ средстава која се финансирају из буџета подносиоца пријаве; 

- начин обезбеђења средстава подносиоца пријаве; 
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- начин и рокове плаћања; 

- начин прибављања аката у складу са Законом о планирању и изградњи. 

 

Надзор над извршавањем уговорених обавеза врши oпштинска управа општине Рача, одељење 

за привреду, буџет и финансије. 

 

Члан 13. 

Поступак јавне набавке за избор извођача радова спроводи општинска управа у складу са 

Законом о јавним набавкама. 

Надзор над извршавањем уговорених радова врши овлашћено лице општине, које испуњава 

услове у складу са Законом о планирању и изградњи, за вршење послова стручног надзора. 

 

Члан 14. 

Ова одлука ступа на снагу данoм доношења и иста ће се објавити у „Службеном гласнику 

општине Рача“. 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

- Одлуком  о усвајању  плана развоја општине Рача за период од 2021 године. до 2028 

године,  („Службени  гласник општине Рача, број 15/2021), на ком се темљи ова Одлука 

представља  један од најзначајнијих докумената који су неопходни за функционисање 

општине. Основни циљ који се жели постићи напред наведеном Одлуком о усвајању 

Плана развоја  јесте  унапређење живота грађана који у њој живе. 

- Чланом 61. ставом 5. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник РС“, 

број 104/2016 и 9/2020- др.закон), предвиђено је то да јединица локалне самоуправе 

може донети одлуку  којом предвиђа бесповратно суфинансирање  активности  на 

инвестиционом  одржавању и унапређењу  својстава зграда из става 2. овог члана , у 

ком случају јединица локалне самоуправе обезбеђује  средства у буџету  за учешће у 

пројектима  финансирања ових активности  и доноси одлуку  којом прописује поступак 

доделе  средстава , проценат учешћа и услове под којима  јединица локалне самоуправе 

учествује у финансирању ових активности. 

- Члан 71. став 1. тачка 1. Статута општине Рача („Службени гласник општине Рача“, 

бр.3/19), прописује надлежност Општинског већа, и то да Општинско веће предлаже 

Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина. 

- Ова одлука се доноси у  циљу остваривања јавног интереса општине Рача, која  

Одлуком о буџету за сваку буџетску годину опредељује средства за бесповратно 

суфинансирање активности инвестиционог одржавања зграда и унапређења 

енергетског својстава породичних кућа и зграда. 

- Тако да се овом одлуком уређује сам  поступак бесповратног суфинансирања 

активности инвестиционог одржавања зграда и унапређења енергетског својства 

породичних кућа и зграда, које општина може суфинансирати у складу са 

расположивим средствима у буџету, као и начин спровођења и критеријуми за учешће 

у јавним позивима за суфинансирање ових активности. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 020-58/2021-I-01      ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 20.05.2021. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

               Бранко Радосављевић, с.р. 
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Општинско Веће општине Рача на седници одржаној дана 15.05.2021. године, на основу члана 

46. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014 – др. закон), члана 

71. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 03/2019) и члана 34. Пословника 

о раду Општинског већа ("Сл. гласник општине Рача", број 22/20), донело је: 

 

OД Л У К У 

о додели средстава из буџета општине Рача у 2021. години, за финансирање програма од 

јавног интереса која реализују удружења средствима буџета општине Рача у 2021. години 

 

 

1. Додељују се средства из буџета општине Рача у 2021. години, за реализацију програма 

у оквиру Јавног конкурса за подстицање програма или недостајућег дела средстава за 

финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења, и то: 

 

  Друштво пчелара “Карађорђево трмчиште“, Карађорђева бб, 34210 Рача – 

пројекат „Квалитетна припрема пчелињих друштава за главну пашу и правовремена 

јесења прихрана у циљу повећања просечног приноса меда по кошници“, износ 

средстава 670.000,00 динара; 

 “Удружење воћара и виноградара”, улица Краља Петра Првог бр. 20, 34210 Рача- 

пројекат „Стварање повољних услова за интензивирање и развој воћарске и 

виноградарске производње кроз јачање капацитета пољопривредних удружења“, износ 

средстава 680.000,00 динара; 

 

  Удружење „Повратак“ Рача, улица Николе Тесле бр. 1, Рача - пројекат „Године 

успона ловства Раче“, износ средстава 350.000,00 динара; 

 

  Удружење грађана „Наше мало место” Рача, Карађорђева 93, 34210 Рача – 

пројекат „Стоп дискриминизацији“, износ средстава 100.000,00 динара; 

 

 Удружење грађана “Моје мало место“, Рача, Карађорђева 60, 34210 Рача – пројекат 

„Подизање свести мештана општине Рача о шансама и приликама за развој сеоског 

туризма“, износ средстава 100.000,00 динара; 

 

 „Удружење глувих и наглувих Шумадијског округа Крагујевац“, улица Јована 

Петровића Ковача 1, 34000 Крагујевац - пројекат „Звуци тишине“, износ средстава 

60.000,00 динара; 

 

 „Центар за митолошке студије Србије“ Рача  - пројекат „У сусрет 260 година од рођења 

Вожда Карађорђа“, износ средстава 40.000,00 динара. 

 

2. Овлашћује се председник општине Рача да потпише уговорe о финансирању пројекaта 

из члана 1. ове Одлуке. 

3. Корисник одобрених средстава дужан је да Одељењу за привреду, пољопривреду, 

буџет и финансије Општинске управе општине Рача достави периодични и завршни 

финансијски извештај најкасније до 30.01.2022. године. 

 Корисник одобрених средстава обавезан је да Комисији за праћење реализације пројеката 

омогући праћење реализације пројекта и достави периодични и завршни финансијски извештај 

најкасније до 30.01.2022. године. 

Достава наведених извештаја биће прецизирана уговором о финансирању пројекта. 

4. Позива се подносилац одобреног пројекта да у року од 7 дана од дана пријема ове Одлуке, 

достави усклађен финансијски план пројекта са одобреним средствима Комисији за покретање 

и спровођење конкурсног поступка доделе средстава из буџета општине Рача у 2021. години 
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за подстицање пројеката/програма од јавног интереса које реализују удружења у два примерка, 

изјаву да средства за реализацију одобреног пројекта нису на други начин већ обезбеђена, 

изјаву о непостојању сукоба инетереса. 

 Након достављања документације из става 1. овог члана од стране подносиоца одобреног 

пројекта,  закључиће се уговор о финансирању којим ће се регулисати међусобна права и 

обавезе уговорених страна. 

Уколико подносилац одобреног пројекта не достави докуметнацију прописану у ставу 1. овог 

члана сматра се да је одустао од реализацијe програма. 

5. Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Рача“, на званичној интернет страни 

општине Рача и порталу е-Управа. 

6. 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 

 

  Чланом 11. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине 

Рача за финасирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник 

општине Рача“, број 13/2019), предвиђено је да Комисија разматра пријаве и утврђује листу 

вредновања и рангирања пријављених програма, коју објављује на заваничној интернет 

страници општине Рача и порталу е-Управе. 

Чланом 12. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рача 

за финасирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Службени гласник 

општине Рача“, број 13/2019), предвиђено је да о спроведеном поступку Комисија води 

записник. Након спроведеног поступка Комисија сачињава Предлог Одлуке о избору 

Програма који ће се финасирати са наведеним износима новчаних средстава и исти доставља 

Општинском већу општине Рача у року од 15 дана од дана истека рока за подношење 

приговора из члана 11. става 4. овог Правилника. 

Чланом 3. Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Рача 

за финасирање програма од јавног интереса која реализују удружења  („Службени гласник 

општине Рача“, број 13/2019), предвиђено је да се висина средстава за финансирање Програма  

утврђује сваке године Одлуком о буџету општине Рача. 

 

Јавни конкурс је објављен дана 19.03.2021. године на званичној интернет страни општине 

Рача.  

Рок за пријаву на јавни конкурс трајао је 15 дана од дана објављивања на званичној интернет 

страни општине Рача, закључно са 05.04.2021. године. 

Комисија је константовала да се на јавни конкурс благовремено пријавило 7 невладиних 

организација и удружења , и то: 

 

1. Друштво пчелара “Карађорђево трмчиште“, 

2. Удружење воћара и виноградара, 

3. Центар за митолошке студије Србије - Рача, 

4. Удружење грађана „ Наше мало место,“ 

5. Удружење грађана „ Моје мало место“ ,   

6. Удружење глувих и наглувих Шумадијског округа Крагујевац, 

7. Удружење „Повратак“. 

Неблаговремених пријава није било. 

 

Након отварања пристиглих пријава Комисија је констатовала да следећа удружења 

испуњавају услове за доделу средстава из буџета општине Рача: 

1. Друштво пчелара “Карађорђево трмчиште“, 

2. Удружење воћара и виноградара, 
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3. Центар за митолошке студије Србије - Рача, 

4. Удружење грађана „ Наше мало место“, 

5. Удружење грађана „ Моје мало место“,    

6. Удружење глувих и наглувих Шумадијског округа Крагујевац, 

7. Удружење „Повратак“. 

 

Комисија је након разматрања наведених пријава, које испуњавају услове за доделу средстава, 

применом критеријума утврђених чланом 5. и  6. Правилника о критеријумима и поступку 

доделе средстава из буџета општине Рача за финасирање програма од јавног интереса која 

реализују удружења  („Службени гласник општине Рача“, број 13/2019) и чланом 12 . за доделу 

средстава за  финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења средствима 

буџета општине Рача у 2021. години,  утврдила предлог расподеле средстава и проследила га 

Општинском већу на даље разматрање. 

 

Водећи се радом и стручношћу Комисује, Општинско веће општине Рача донело је Одлуку као 

у диспозитиву. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 401-175/2021-II-01            ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 15.05.2021. године      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

             Ненад Савковић, с.р. 

 

 

 

 

                На основу члана 46. ставa 1. тачaка 5а) и 5б) Закона о локалној самоуправи (Сл. 

гласник РС број, 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 др. закон и 4/2018), члана 71. ставa 1. 

тачака 7) и 8) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 3/2019) и члана 2. ставa 

1. тачака 7) и 8)  Пословника о раду Општинског већа ("Сл. гласник општине Рача", број 

22/20), Општинско веће општине Рача је на седници одржаној дана 11.05.2021. 

годинe, донело:  

 

О Д Л У К У 
 

 

1. Усваја се Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања Јавног 

предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача за период 01.01.–

31.03.2021.године, број 136/2021 од 23.04.2021. године.  

 

2. Ову Одлуку објавити  у  "Службеном Гласнику“ општине Рача. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 021-137/2021-III-01            ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 11.05.2021. године      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

             Ненад Савковић, с.р. 
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014-др.закон, 101-2016-др закон и 47/2018), члана 71.став 1. тачка 12. Статута 

општине Рача (Службени гласник општине Рача број 3/2019) , члана 34. Пословника о раду 

општинског већа општине Рача (Службени гласник  општине Рача, бр. 22/20), члана 3. Одлуке 

о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини на територији општине Рача (,,Службени гласник општине 

Рача'', број 13/2017), а у  вези чл.61, 64, 64а и 64б Закона о пољопривредном земљишту 

(,,Службени гласник РС'', бр.62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-др.закон), 

Општинско веће општине Рача на седници одржаној дана  29.04.2021. године, донело је: 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ 

НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 

АГРОЕКОНОМСКУ 2021/22. ГОДИНУ 

 

  I Образује се Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у 

закуп и на коришћење пољопривредног земљишта и објеката у државној својини на територији 

општине Рача  за агроекономску 2021/22. годину (у даљем тексту: Комисија) 

 II У Комисију се именују: 

              за председника: 

        1. Душица Миљојковић, дипл правник  

за чланове  

        1.Снежана Маџић, дипл. економиста 

  2..Венкица Ивошевић, дипл. Економиста 

  3.Биљана Рашић, економиста 

  4.Снежана Миљковић, дипл.правник 

III Задатак Комисије је да у складу са Правилником о условима и поступку давања у 

закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (,,Службени гласник 

РС“, бр. 16/2017, 111/2017, 18/19, 45/19, 3/2020, 25/2020 и 133/2020),  припрема аката која 

доноси надлежни орган за спровођење поступка давања у закуп и на коришћење 

пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача, спровођење 

поступка давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државој својини по 

основу јавног надметања у два круга, вођење записника и давање предлога председнику 

општине Рача за доношење одлуке за избор најповољнијег понуђача, односно Одлуке о давању 

у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, као и одређивање почетне цене закупа 

пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача које је обухваћено 

Годишњим програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 

територији општине Рача за 2021. годину. Задатак Комисије је и спровођење поступка и 

давање предлога председнику општине Рача за доношење одлуке о давању на коришћење 

пољопривредног земљишта у државној својини јавним надметањем по почетној цени од 0 

динара и одлуке о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини по основу 

права пречег закупа на територији општине Рача. 

IV Комисија ће задатаке из тачке III овог решења обавити у року од 180 дана од дана 

њеног образовања. 

V Чланови Комисије за свој рад имају право на надокнаду у висини законске дневнице 

за сваки радни састанак. Дневница се утврђује у од 5% од просечне месечне зараде по 

запосленом у привреди Републике Србије, према последњем објављеном податку. 

           VI Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику 

општине Рача“. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

I-ПРАВНИ ОСНОВ 

 

Правни основ за доношење Решења о образовању Комисије за спровођење поступка 

јавног надметања за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на 

територији општине Рача за агроекономску 2021/22 годину, садржан је у одредбама члана 71. 

став 1, тачка 12) Статута општине Рача и члана 3. Одлуке о одређивању надлежног органа за 

спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на 

територији општине Рача (,,Службени гласник  СО Рача'', број 13/2017), а у вези чл.61, 64, 64а 

и 64б Закона о пољопривредном земљишту. 

 

II- РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА 

Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 31.03.2021. године, а у складу са 

одредбама Закона о пољопривредном земљишту, донела је Годишњи програм заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Рача за 2021. годину 

(''Сл.гласник општине Рача бр.12/2021 од 31.03.2021.), који између осталог садржи податке о 

укупној површини пољопривредног земљишта у државној својини која је планирана за давање 

у закуп. Одредбама чл.61, 64, 64а и 64б Закона о пољопривредном земљишту прописан је 

поступак давања на коришћење без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној 

својини, поступак давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини  по праву 

пречег закупа, поступак давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у 

државној својини, односно поступак јавног надметања за давање у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини у првом и другом кругу. 

Одредбом члана 64. став 1. и 3. прописано је да се пољопривредно земљиште у државној 

својини даје у закуп јавним оглашавањем и да Одлуку о расписивању јавног огласа доноси 

надлежни орган јединице локалне самоуправе у року од 60 дана од дана доношења Годишњег 

Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта. Чланом 60.став7, 

наведеног закона, прописано је да ако јединица локалне самуправе не донее одлуку о 

расписивању јавног огласа Министарство најкасније у року од петнаест дана од дана истека 

рока за доношење одлуке о расписивању јавног огласа, обавештава министра за послове 

финансија који у року од петнаест дана, привремено обуставља пренос трансферних средстава 

из буџета РС, односно припадајућег дела пореза на зараде тој јединици локалне самуправе док 

ту обавезу не изврши. 

 

III- ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЈЕДИНАЧНИХ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЕШЕЊА 

 

Одредбом члана 71. став 1, тачка 12)  Статута општине Рача, прописано је да се 

Општинско веће стара о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности 

Републике, а одредбом члана 3. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење 

поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији 

општине Рача да Комисију за спровођење поступка јавног надметања образује Општинско 

веће општине Рача, тачком I овог решења образована је Комисија за спровођење поступка 

јавног надметања за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта и објеката у 

државној својини на територији општине Рача за за агроекономску 2021/22. годину.  

Тачком II овог решења одређен је број чланова и састав Комисије имајући у виду 

сложеност и комплексност послова, као и значај ових послова за општину Рача, па је 

предложено да Комисија има укупно 5 (пет) чланова, рачунајући и председника Комисије. 

Тачком III овог решења дефинисан је задатак Комисије, а тачком  IV прецизиран је рок 

за завршетак задатка, односно рок за давање предлога председнику општине Рача за доношење 

одлука. 

Тачком V предложено је да чланови Комисије имају  право на накнаду.  
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IV- ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА 

 

Финансијска средства за рад члана/ова Комисије обезбеђена су Одлуком о буџету 

општине Рача за 2021. годину (,,Службени гласник општине Рача“ бр.32/2020, 4/2021 и 

12/2021). 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 320-29/2021-II-01            ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 29.04.2021. године      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

             Ненад Савковић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС'' бр. 

129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018), члана члана 71. став 1, тачка 12)  Статута општине Рача 

(,,Службени гласник СО Рача'', бр.3/2019), члана 34. Пословника о раду Општинског већа 

општине Рача (,,Службени гласник општине Рача'',бр.22/20), а у вези члана 60, 61, 61а и 64а 

Закона о пољопривредном земљишту (,,Службени гласник РС'', бр. 62/2006, 65/2008-др. акон, 

41/2009,112/2015, 80/2017 и 95/18-др.закон), Општинско веће општине Рача на седници 

одржаној дана 29.04.2021. године,донело је 

 

РЕШЕЊЕ  

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ  

ЗА ИЗРАДУ ПРЕДЛОГА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И 

КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

РАЧА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

 I – Образује се Комисија за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и 

коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Рача за 2022. годину (у даљем 

тексту: Комисија)  

 

II – У Комисију се именују:  

за председника  

Драган Николић, геометар 

за чланове:  

1. Славољуб Арсенијевић, дипл.правник  

2. Драгана Прокић, дип.инж.агрономије  

3. Драгана Антонијевић, дипл. економиста  

4. Биљана Петровић, геометар  

 

III-Задатак Комисије је:  
а) да изради Предлог годишњег програма у складу са одредбама чл. 60, 61, 61а и 64а Закона о 

пољопривредном земљишту (у даљем тексту Закон) упутствима и инструкцијама 

Министарства надлежног за послове пољопривреде;  

б) да прибави мишљење Комисије за давање мишљења на Предлог годишњег програма (члан 

60. став 3. Закона), коју образује председник општине, а која у свом саставу има најмање 

половину чланова физичких лица- пољопривреднике који су уписани у Регистар 

пољопривредних газдинстава у складу са прописом којим се уређује упис у Регистар 

пољопривредних газдинстава, као и дипломираног инжењера пољопривреде; 
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 в) да прибави писану сагласност Министарства надлежног за послове пољопривреде на 

Предлог годишњег програма (члан 60. став 4. Закона );  

г) да достави Предлог годишњег програма Општинском већу на разматрање и утврђивање, 

односно Скупштини општине на разматрање и доношење;  

д) да по истом поступку, уколико буде потребно, изради Предлог измене и допуне Годишењег 

програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине 

Рача за 2022. годину.  

 ђ) да утврди фактичко стање на терену, што подразумева утврђивање чињенице да ли се 

предметно пољопривредно земљиште у државној својини користи од стране трећих лица; 

e) да распише јавни позив за остваривање права пречег закупа пољопривредног земљишта у 

државној својини на територији општине Рача (члан 64а. став 10. Закона ); 

ж) да изврши и друге задатке прописане Законом о пољопривредном земљишту у поступку 

израде Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта на територији општине Рача за 2022.г.. 

 

 IV Комисија ће обавити свој задатак у складу са роковима прописаним Законом о 

пољопривредном земљишту.  

 

V-Чланови Комисије за свој рад имају право на надокнаду у висини законске дневнице за сваки 

радни састанак. Дневница се утврђује у од 5% од просечне месечне зараде по запосленом у 

привреди Републике Србије, према последњем објављеном податку.  

 

VI Решење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику општине 

Рача''. 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 

Правни основ за доношење решења  

I- Правни основ за доношење Решења о образовању Kомисије за израду годишњег 

програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији 

општине Рача за 2021. годину, садржан је у одредбама члана 71. став 1, тачка 12 

Статута општине Рача, којом је прописано да се општинско веће стара о извршавању 

поверених надлежности из оквира права и дужности Републике, као и у одредбама 

члана 60, 61, 61а и 64а Закона о пољопривредном земљишту. 

Разлози за доношење решења  

II- Одредбом члана 60. став 1. Закона о пољопривредном земљишту прописано је да 

пољопривредним земљиштем у државној својини располаже и управља Република 

Србија преко Министарства, а ставом 2, 3. и 4. да се пољопривредно земљиште у 

државној својини користи према Годишњем програму заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта који доноси надлежни орган јединице локалне самоуправе 

најкасније до 31. марта текуће године, уз сагласност Министарства, по претходно 

прибављеном мишљењу комисије коју образује председник општине, односно 

градоначелник, а која у свом саставу има најмање половину чланова физичка лица-

пољопривреднике који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава у складу 

са прописом којим се уређује упис у Регистар пољопривредних газдинстава, као и 

дипломираног инжењера пољопривреде. Ставовима 5. и 6. напред наведеног члана 

Закона, одређено је да се годишњим програмом утврђује врста и обим радова које треба 

извршити у периоду за који се програм доноси, динамика извођења радова и улагања 

средстава, да садржи и податке који се односе на пољопривредно земљиште у државној 

својини, и то: податке о укупној површини и површини по катастарским општинама 
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пољопривредног земљишта у државној својини на територији јединице локалне 

самоуправе; корисницима пољопривредног земљишта у државној својини; закупцима 

пољопривредног земљишта у државној својини; површини пољопривредног земљишта 

у државној својини која није дата на коришћење; укупној површини пољопривредног 

земљишта у државној својини која је планирана за давање у закуп, као и површине 

делова пољопривредног земљишта у државној својини које су планиране за давање у 

закуп (једна или више катастарских парцела) са бројем катастарске парцеле, 

површином, класом, културом и податке о стању заштите, уређења и коришћења 

пољопривредног земљишта у државној својини. Ставом 8. Напред наведеног члана 

Закона, одређено је да је орган надлежан за послове вођења јавне евиденције о 

непокретностима дужан да достави потребне податке, најкасније до 30. октобра текуће 

године, органу јединице локалне самоуправе за израду годишњег програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта за наредну годину, без накнаде.  

Образложење појединачних предложених решења 

III-  Тачком I овог решења образована је Комисија. Тачком II одређен је састав и број 

чланова Комисије, тако да Комисија има укупно пет чланова, рачунајући и 

председника Комисије. За чланове Комисије именована су стручна лица која су добри 

познаваоци терена у општини Рача, која имају искуство и знање у раду у овој области. 

Приликом одређивања броја и састава Комисије имала се у виду комплексност и 

сложеност послова и задатака које је потребно реализовати, а посебно чињеница да је 

потребно прикупити, евидентирати и утврдити обимне релевантне податке који се 

односе на пољопривредно земљиште у државној својини, а које ће обухватити Предлог 

годишњег програма и израду Предлога програма у посебној апликацији. Тачком III 

овог решења прецизиран је задатак комисије, а тачком IV одређена је динамика израде 

Предлога годишњег програма заштите. Тачком V предложено је да за обављање свог 

задатка чланови Комисије имају право на накнаду.  

IV- Финансијска средства за рад члана/ова Комисије обезбеђена су Одлуком о буџету 

општине Рача за 2021. годину (,,Службени гласник општине Рача“ бр.32/2020). 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 

 

Број: 320-30/2021-II-01            ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 29.04.2021. године      ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

             Ненад Савковић, с.р. 

 

 

 

 На основу чл. 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник  РС“, број 

129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 – др. закон), члана 66. Статута општине Рача 

(„Службени гласник општине Рача“, број: 6/08 и 02/10, 12/2010 и 13/2017) и члана 37. 

Пословника о раду Општинског већа („Службени гласник општине Рача“, број 1/2009 и 17/16), 

на основу чл.69. став 4. Закона о буџетском систему („Сл. гла. РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13 – исправка 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон 103/15, 99/16, 113/17 , 95/18 , 

31/19и149/20) и чл. 13. Одлуке о II ребалансу буџета Општине Рача за 2021 год. („Службени 

гласник Општине Рача бр. 12/21) на седници одржаној дана 15.05.2021. године Општинско 

веће општине Рача доноси: 

 

РЕШЕЊЕ 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
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1. Из средстава утврђених Одлуком о II ребалансу буџета Општине Рача за 2021. годину 

(„Сл.гл. Општине Рача 12/2021), раздео 5, програмска класификација 0602-0009, 

функционална класификација 160, позиција 65/0 извор финансирања 01, економска 

класификација 499120 – Средства резерве – текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства за финансирање делатности у 2021. год. у износу од 1.200.000,00 дин. 

2. Средства из тачке 1. ове Одлуке распоређују се у оквиру: раздела 5, Програм 0501- 

Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, функционална класификација 

130, извор финансирања 01, позиција 43/4  економска класификација , 454000-

Субвенције  приватним предузећима  1.200.000,00 дин.   

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

финансије. 

4. Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику Општина Рача. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 400-18/2021-II-01            ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 15.05.2021. 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. 


