
 
 

Рача, 20.07.2021. године – број 20                      Цена 100,00 динара 

 

 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

 

О д л у к е 

Одлука о стављању ван снаге Одлуке о мрежи јавних основних школа број 020-25/2019-I -01 

од 29.03.2019. године 
2 

Одлука о усвајању Редовног годишњег финансијског извештаја Јавног предузећа за 

управљање и развој инфраструктурних објеката Рача за 2020. годину 
2 

Одлука о давању сагласности Јавном предузећу за управљање и развој инфраструктурних 

објеката Рача на Одлуку о расподели добити по финансијском извештају за 2020. годину 
3 

Одлука о усвајању извештаја о раду – степену реализације годишњег програма пословања  

Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача за 2020. годину 
3 

Одлука о додели награда поводом Дана општине Рача 3 

Одлука о упућивању иницијативе за преименовање Дома здравља у Рачи 5 

Одлука о давању сагласности "FCC Vrbak" д.о.о. Лапово на увећање цена услуга сакупљања 

комуналног отпада 
6 

Одлука о давању сагласности "FCC Еkо" д.о.о. Београд на увећање цена услуга одлагања 

комуналног отпада 
7 

Одлука о усвајању Извештаја о раду Јавног комуналног предузећа „Рача“ из Раче за 2020. 

годину 
7 
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На основу члана 40. став 1. тачке 6) Статута општине Рача ("Службени гласник 

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

Рача, на седници одржаној дана 20.07.2021. године, донела је: 

 

ОДЛУКУ 

 

1. Ставља се ван снаге Одлука о мрежи јавних основних школа, број 020-25/2019-I -01 од 

29.03.2019. године. 

 

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

општине Рача“. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Чланом 104. ставом 3. 3акона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 

РС“, број 88/2017, 27/2018-др.закон, 10/2019, 27/18 -др. закон и 6/20) прописано је да акт о 

мрежи јавних основних школа доноси скупштина јединице локалне самоуправе на основу 

критеријума које утврди Влада Републике Србије, а ставом 5. наведеног члана, прописано је 

да сагласност на акт о мрежи јавних основних школа даје Министарство Републике Србије.  

 

             Дописом Министарства просвете, науке и технолошког развоја- Школске управе 

Крагујевац, број 424-614-00101/2019-15 од 31.05.2019. године, наложена је допуна Одлуке о 

мрежи јавних основних школа, те Министарство није дало сагласност на предметну одлуку. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

 

Број: 020-83/2021-I-01      ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 20.07.2021. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

         Бранко Радосављевић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 40. став 1. тачке 55) Статута општине Рача ("Службени гласник 

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

Рача, на седници одржаној дана 20.07.2021. године, донела је: 

 

ОДЛУКУ 

 

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

и развој инфраструктурних објеката Рача за 2020. годину, број 164/2021 од 

27.05.2021. године. 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 020-85/2021-I-01      ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 20.07.2021. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

         Бранко Радосављевић, с.р. 
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На основу члана 40. став 1. тачке 55) Статута општине Рача ("Службени гласник 

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

Рача, на седници одржаној дана 20.07.2021. године, донела је: 

 

ОДЛУКУ 

 

1. Даје се сагласност Јавном предузећу за управљање и развој инфраструктурних 

објеката Рача на Одлуку о расподели добити по финансијском извештају за 2020. 

годину, број 173/2021 од 03.06.2021. године.  

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 020-86/2021-I-01      ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 20.07.2021. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

         Бранко Радосављевић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 40. став 1. тачке 55) Статута општине Рача ("Службени гласник 

општине Рача" број 3/19), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 20.07.2021. 

године, донела је: 

 

ОДЛУКУ 

 

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

Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача за 2020. 

годину, број 228/2021 од 25.06.2021. године. 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 020-87/2021-I-01      ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 20.07.2021. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

         Бранко Радосављевић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 9. став 1. Одлуке о наградама и јавним признањима општине Рача  

(„Сл. гласник општине Рача“, број 17/2021), Скупштина општине Рача, на предлог Комисије 

за представке и предлоге Скупштине општине Рача, на седници одржаној 20.07.2021. године 

донела је: 

 

О Д Л У К У 

о додели награда поводом Дана општине Рача 

 

 

1. Признање Годишња награда додељује се за значајна достигнућа у областима: 
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- Привреде: 

 

- Сенић Слободану из Вишевца – за допринос развоју привреде у општини  Рача. 

 

- Пољопривреде: 

 

- Пузовић Горану из Београда, директору ЈВП “Србијаводе“ - за значајна 

достигнућа у области пољопривреде - за уређење водотокова I и II реда, 

превенцију и санацију од поплава 

 

- Културе: 

 

- Стевановић Зорану  из Раче, за допринос у културно уметничком аматеризму 

 

 

- Добровољног давалаштва крви: 

 

1. Стевановић Зорану, за 70. давање; 

2. Миловановић Драгану, за 60. давање; 

3. Милутиновић Браниславу, за 60. давање; 

4. Ђоковић Душану, за 40. давање; 

5. Урошевић Желимиру, за 40. давање; 

6. Јовичић Мири, за 30. давање; 

7. Стефановић Будимиру, за 30. давање; 

8. Милетић Радославу, за 20. давање; 

 

 

- Мајкама за треће, четврто и пето живо рођено дете: 

 

1. Костић Сандри из Доњих Јарушица за треће дете; 

2. Филиповић Милијани из Бораца за треће дете; 

3. Милошевић Александри из Раче за четврто дете; 

4. Голубовић Слађани из Вучића за четврто дете; 

5. Марковић Душици из Бораца за четврто дете; 

6. Јовић Марини из Вучића за треће дете; 

7. Петровић Јовани из Раче за треће дете; 

8. Бранисављевић Весни из Ђурђева за треће дете; 

9. Маријани Цеј Шулубурић из Раче за треће дете; 

10. Фејзић Санели из Малог Крчмара за четврто дете; 

11. Николић Тањи из Трске за треће дете; 

12. Маринковић Рецил из Ђурђева за треће дете; 

13. Рибаћ Наташи из Поповића за четврто дете; 

14. Ковачевић Јовани из Раче за треће дете; 

15. Трифуновић Александри из Поповића за треће дете; 

16. Миловановић Милици из Доње Раче за четврто дете; 

17. Павловић Ани из Сепаца за треће дете; 

18. Милошевић Сузани из Доње Раче за треће дете; 

19. Пекић Марини из Саранова за треће дете; 

20. Илић Милици из Бораца за треће дете; 

21. Николић Марини из Раче за треће дете; 

22. Александри Генчић Грујић из Раче за треће дете. 
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2. Признање „Карађорђева повеља“ додељује се: 

 

- Марији Обрадовић, министарки државне управе и  локалне самоуправе у Влади 

Републике Србије- за изузетан допринос развоју Општине Рача, и то: 

-за унапређење рада локалне самоуправе кроз успостављање јединственог управног места 

и општинског ГИС портала; 

-за унапређење међуопштинске сарадње кроз оснивање заједничког  правобранилаштва 

општина Рача, Лапово и Баточина; 

-за побољшање  услова боравка у предшколској установи „Наша радост“ кроз опремање; 

-за обезбеђивање средстава за успостављање услова за коришћење објекта културе на селу. 

 

3.  Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Рача“. 

 

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

општине Рача“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 020-88/2021-I-01      ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 20.07.2021. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

         Бранко Радосављевић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 40. став 1. тачке 6) Статута општине Рача ("Службени гласник 

општине Рача" број 3/19) и члана 74. став 2. Закона о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, 

број 25/2019), Скупштина општине Рача, на предлог Комисије за представке и предлоге 

Скупштине општине Рача, на седници одржаној 20.07.2021. године, донела је: 

 

Одлуку 

о упућивању иницијативе за преименовање Дома здравља у Рачи 

 

Члан 1. 

Скупштина општине Рача упућује иницијативу Министарству здравља Републике 

Србије за преименовање Дома здравља у Рачи. 

 

Члан 2. 

Иницијатива се покреће у циљу измене назива Дома здравља у Рачи тако да уместо 

садашњег назива Дом здравља „Милоје Хаџић – Шуле“, Рача исти понесе име истакнутог 

лекара рачанског Дома здравља и убудуће носи назив - Дом здравља „Др Горан Ивановић“, 

Рача. 

 

                                                                 Члан 3. 

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

општине Рача“. 

 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 Правни основ за доношење ове одлуке је садржан је у члану 40. став 1. тачка 6) 

Статута општине Рача („Службени гласник општине Рача“, бр.3/2019) којим је прописано да 
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Скупштина општине, у складу са законом, доноси прописе и друге опште акте из надлежности 

општине.  

Општина Рача са великим жаљењем је дана 10.01.2021. године обавестила јавност да је 

после дуже од месец дана борбе против вируса COVID-19 преминуо др Горан Ивановић (1961-

2021), специјалиста опште медицине, запослен у Дому здравља у Рачи.  

Др Горан Ивановић је био омиљени лекар, пријатељ свих Рачана, кога је својевремено 

преко 3.000 пацијената изабрало за личног лекара, али и они којима није био лични лекар су 

му се обраћали за помоћ, у свако доба дана. Увек спреман да свакоме помогне, провео је цео 

свој радни век у Дому здравља у Рачи, где је обављао и функцију директора у 2 мандата. 

После проглашења пандемије није променио свој начин рада и односа према људима, 

увек је био спреман да помогне и на тај начин се и сaм заразио. 

Рачани ће га памтити као непревазиђеног дијагностичара, али и као отвореног човека, 

коме је жеља да помогне људима увек била на првом месту. Др Горан Ивановић је иза себе 

оставио супругу и двоје деце. 

Председник општине Рача је донео Одлуку да понедељак, 11. јануар 2021. године, буде 

проглашен за Дан жалости у општини Рача, а у обавештењу које је он лично потписао наведено 

је да ће бити покренута и иницијатива код Министарства здравља да Дом здравља у Рачи 

понесе име по овом великом лекару и човеку. 

На основу горе наведеног одлучено је као у диспозитиву Одлуке, те с тога Скупштина 

општине Рача упућује иницијативу за преименовање Дома здравља у Рачи Министарству 

здравља као оснивачу Дома здравља у Рачи. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 020-89/2021-I-01      ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 20.07.2021. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

         Бранко Радосављевић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 40. став 1. тачке 46) Статута општине Рача ("Службени гласник 

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

Рача, на седници одржаној дана 20.07.2021. године, донела је: 

 

ОДЛУКУ 

 

1.  Даје се сагласност „ФЦЦ Врбак“ д.о.о. Лапово на увећање цена услуга сакупљања 

комуналног отпада за 5% по Уговору о сакупљању отпада број 352-149 од 14.07.2009. 

године.  

 

2. Цене комуналних услуга које врши „ФЦЦ Врбак“ д.о.о Лапово из члана 1. ове одлуке, 

примењиваће се почев од 21.07.2021. године. 

 

3.  Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Рача“.   

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 020-90/2021-I-01      ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 20.07.2021. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

         Бранко Радосављевић, с.р. 
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На основу члана 40. став 1. тачке 46) Статута општине Рача ("Службени гласник 

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

Рача, на седници одржаној дана 20.07.2021. године, донела је: 

 

ОДЛУКУ 

 

1.  Даје се сагласност „ФЦЦ ЕКО“ д.о.о. Београд на увећање цена услуга одлагања 

комуналног отпада за 5% по Уговору о одлагању неопасног отпада, број 352-150 од 

14.07.2009. године.  

 

2. Цене комуналних услуга које врши „ФЦЦ ЕКО“ д.о.о Београд из члана 1. ове одлуке, 

примењиваће се почев од 21.07.2021. године. 

 

3.  Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Рача“.   

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 020-91/2021-I-01      ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 20.07.2021. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

         Бранко Радосављевић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 40. став 1. тачке 55) Статута општине Рача ("Службени гласник 

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

Рача, на седници одржаној дана 20.07.2021. године, донела је: 

 

ОДЛУКУ 

 

1. Усваја се Извештај о раду Јавног комуналног предузећа „Рача“ из Раче за 2020. 

годину, број 195 од 22.06.2021. године. 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 020-92/2021-I-01      ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 20.07.2021. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

         Бранко Радосављевић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

информисања под редним бројем 1461 од 11.05.1993. године. 

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

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


