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На основу члана 5. став 5. Закона о путевима („Сл. гласник РС“, број. 41/2018 и 
95/2018-др.закон) и члана 3. Одлуке о критеријумима за категоризацију општинских путева и 
улица на територији општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број. 13/09 и 34/16), 
Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на седници одржаној 
дана 16.09.2021. године, донелa је: 
 

О Д Л У К У 
о трећој  измени и допуни Одлуке о категоризацији путева 

 
 

Члан 1. 
У члану 2. Одлуке о категоризацији путева, у ставу 1. после тачке 34. додају се нови 

бројеви и гласе:  
 
Редни број      Ознака пута       Опис пута          Дужина у КМ    
35.      ОП-35    ll Б 369 – Чукер- OП2 1,25 
36.      ОП-36     OП-19- засеок 

Падине-ОП15 
2,73 

37.     ОП-37     ОП-2- Ул. Живојина 
Мишића у МЗ 
Поповић –ОП-2

0,7 

 
 

Члан 2. 
 Остале одредбе Одлуке о категоризацији путева („Сл. гласник општине Рача“, број 

20/2017, 25/17 и 1/18) остају на снази. 
 

Члан 3. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. Исту обjaвити у „Службеном гласнику 

општине Рача“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
Број: 020-112/2021-I-01      ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 16.09.2021. године         Бранко Радосављевић, с.р. 
 

На основу члана 8. става 3. Одлукe о подизању, постављању и одржавању споменика, 
спомен плоча и скулптуралних дела на територији општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, 
број 43 /2016), а уз сагласност Mинистарства културе и информисања Републике Србије број: 
633-00-0009/2019-01 од 18.09.2019. године, Скупштина општине Рача, на предлог Општинског 
већа општине Рача, на седници одржаној дана 16.09.2021. године, донелa је: 
 
 

О Д Л У К У 
 О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА АЛЕКСАНДРУ 

МИЛОШЕВИЋУ И ВЛАДИСЛАВУ СИМИЋУ 
 
 

Члан 1.  
 У Одлуци број 020-99/2017-I-01, од 11.08.2017. године, мења се наслов одлуке тако да 
нови гласи: 
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„ОДЛУКУ 
О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА АЛЕКСАНДРУ МИЛОШЕВИЋУ“ 

 
Члан 2. 

У Одлуци број 020-99/2017-I-01, од 11.08.2017. године, мења се члан 1. и нови гласи: 
„Подиже се споменик мајору Александру Милошевићу, команданту Другог 

шумадијског равногорског корпуса, на катастарској парцели број 437 К.О. Рача.“ 
 
 

Члан 3. 
 Остале одредбе Одлуке број 020-99/2017-I-01, од 11.08.2017. године, остају 
непромењене. 
 

Члан 4. 
 Одлуку ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине 
Рача. 
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Чланом 8. ставoм 3. Одлукe о подизању, постављању и одржавању споменика, спомен 
плоча и скулптуралних дела на територији општине Рача („Сл.гласник општине Рача“, број 43 
/2016), прописано је да уколико Комисија прихвати иницијативу за постављање споменика, 
нацрт одлуке о постављању споменика доставља Општинском већу општине Рача, које 
утврђује предлог Одлуке и исти доставља Скупштини општине Рача.   

 
У складу са чланом 8. ставoм 3. Одлукe о подизању, постављању и одржавању 

споменика, спомен плоча и скулптуралних дела на територији општине Рача („Сл.гласник 
општине Рача“, број 43 /2016), Комисија за подизање споменика на територији општине Рача, 
на седници одржаној дана 19.04.2018. године, утврдила је нацрт Одлуке о измени Одлуке о 
подизању споменика Александру Милошевићу и Владиславу Симићу број 021-165/2018-I-04  
и исти доставила Општинском већу општине Рача.  

 
У образложењу нацрта одлуке се наводи да се до измене Одлуке о подизању споменика 

Александру Милошевићу и Владиславу Симићу приступило из разлога што се одустаје од 
првобитног идејног решења за споменик који је садржао и лик Владислава Симића, 
команданта Летеће лепеничке бригаде Другог шумадијског равногорског корпуса, зато што 
још увек није донета пресуда по покренутом поступку за рехабилитацију именованог, коју је 
ради давања сагласности за постављање споменика тражило Министарство културе и 
информисања Владе Републике Србије, дописом број 633-00-00206/2017-02, од 21.03.2018. 
године. 

Из свега наведеног донетa је одлука као у диспозитиву. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 

 

Број: 020-113/2021-I-01      ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 16.09.2021. године         Бранко Радосављевић, с.р. 
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На основу члана 104. ставова 3. и 5. Закона 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), чланова 
3. и 4. Уредбе о  критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и 
акта о мрежи јавних основних школа („Сл. гласник. РС“, број 21/2018), члана 14. став 2. 3акона 
о основном образовању и васпитању („Службени гласник Републике Србије“, бр. 55/13, 
101/17, 10/19 и 27/18 - др. закон)  и члана 40. став 1. тачке 11) Статута општине Рача Скупштина 
општине Рача („Сл.гласник општине Рача“, број 3/2019), Скупштина општине Рача, на предлог 
Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 20.07.2021. године, донела је: 

 
О Д Л У К У 

О МРЕЖИ ЈАВНИХ ОСНОВНИХ ШКОЛА 
Члан 1. 

Одлуком о мрежи јавних основних школа утврђује се број и просторни распоред јавних 
основних школа на територији општине Рача, (у даљем тексту: мрежа школа). 

 
Члан 2. 

Просторни распоред јавних основних школа је просторно подручје са којег се  ученици 
уписују у јавну основну школу (у даљем тексту: школа), на основу пребивалишта,односно 
боравишта. 

Члан 3. 
Основно образовање и васпитање на територији општине Рача остварује се у: 
- једној основној школи, која има матичну школу и 15 издвојених одељења за 

образовање ученика узраста од првог до четвртог,односно од првог до осмог разреда и 
- једној јавној школи за музичко образовање и васпитање- Издвојеном одељењу за 

основно музичко образовање и васпитање у општини Рача Музичке школе “Др Милоје 
Милојевић” Крагујевац. 

Члан 4. 
Мрежу школа чине јавна основна  школа  које делатност основног образовања и 

васпитања обавља у седишту и ван седишта, организовањем издвојених одељења на 
територији општине Рача и Издвојено одељење за основно музичко образовање и васпитање у 
општини Рача Музичке школе “Др Милоје Милојевић” Крагујевац. 

Мрежу  школа чини Основна школа „Карађорђе“ и то матична школа у Рачи, са 
седиштем у улици Карађорђевој број 102 и издвојена одељења исте и то у: Малом Крчмару, 
Ђурђеву, Великом Крчмару, Саранову, Борцима, Доњим Јарушицама, Сепци, Сипићу, 
Бошњанима, Вишевцу, Доњој Рачи, Вучићу, Мирашевцу, Поповићу и Трсци. 

 
 

Члан 5. 
1. Просторни распоред јавне основне матичне школе „Карађорђе“, обухвата матичну 

школу у Рачи, са седиштем у улици Карађорђевој број 102, за образовање ученика од првог до 
осмог разреда и издвојеним одељењима у Месној заједници у: 
1. Саранову, за образовање ученика од првог до осмог разреда; 
2. Малом Крчмару, за образовање ученика од првог до осмог разреда; 
3. Ђурђеву, за образовање ученика од првог до осмог разреда;  
4. Великом Крчмару, за образовање ученика од првог до четвртог разреда; 
5. Борцима, за образовање ученика од првог до четвртог разреда; 
6. Доњим Јарушицама, за образовање ученика од првог до четвртог разреда; 
7. Сепцима, за образовање ученика од првог до четвртог разреда 
8. Сипићу, за образовање ученика од првог до четвртог разреда; 
9. Бошњанима, за образовање ученика од првог до четвртог разреда; 
10. Вишевцу, за образовање ученика од првог до четвртог разреда; 
11. Доњој Рачи, за образовање ученика од првог до четвртог разреда; 
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12.  Вучићу, за образовање ученика од првог до четвртог разреда; 
13. Мирашевцу, за образовање ученика од првог до четвртог разреда; 
14. Поповићу, за образовање ученика од првог до четвртог разреда, и 
15. Трсци, за образовање ученика од првог до четвртог разреда. 

2. Просторно, односно уписно подручје Издвојеног одељења за основно музичко 
образовање и васпитање у општини Рача Музичке школе “Др Милоје Милојевић” Крагујевац 
је цела територија општине Рача.  

Просторни распоред јавне музичке школе обухвата Издвојено одељење за основно 
музичко образовање и васпитање у општини Рача Музичке школе “Др Милоје Милојевић” 
Крагујевац, са седиштем у Културном центру “Радоје Домановић” Рача у улици Карађорђевој 
број 102. 

Члан 6. 
Саставни део ове одлуке чини  Елаборат о плану развоја  мреже јавних основних школа 

са седиштем на територији општине Рача, за период од 2021. до  2029. године. 
 

Члан 7. 
Ступањем на снагу ове Одлуке  престаје да важи  Одлука о мрежи основних школа на 

територији општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број 9/2011). 
 

Члан 8. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рача, а објавиће се по добијању сагласности Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Правни основ за доношење Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији 
општине Рача, садржан је у члану 104. ставовима 3. и 5. 3акона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 10/19, 27/18 
-др. закон и 6/20 ) и члану 40. ставу 1.  тачки 11) Статута општине Рача (,,Службени гласник 
општине Рача“, број 3/2019).  

Чланом 104. ставом 3. 3акона о основама система образовања и васпитања 
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.   

Чланом 40. ставом 1. тачком 11) Статута општине Рача, прописано је између осталог 
да Скупштина општине Рача, оснива основне школе и прати и обезбеђује њихово 
функционисање.  

Чланом 14. ставом 2. 3акона о основном образовању и васпитању („Службени 
гласник Републике Србије“, бр. 55/13, 101/17, 10/19 и 27/18 -др. закон),   прописано је да је 
оснивач јавне основне школе Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне 
самоуправе.  

Чланом 3. Уредбе о критеријумима за доношење aктa o мрежи јавних предшколских 
установа и акта о мрежи јавних основних школа („Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 21/2018), прописано је да се број и просторни распоред основних школа, према врсти и 
структури уређује актом о мрежи јавних основних школа, као и да акт о мрежи јавних 
основних школа обухвата установе у свом седишту и ван седишта, односно у другом 
објекту, организовањем издвојеног одељења установе, у складу са законом. Наведеним 
чланом прописано је и да акт о мрежи јавних основних школа, уважавајући принципе 
једнаког права и доступности, ефикасности и ефективности, доноси скупштина јединице 
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локалне самоуправе, у складу са географским, демографским, културним, економским, 
еколошким и другим карактеристикама.  

Такође, наведеним чланом прописано је да се акт о мрежи јавних основних школа 
доноси на основу следећих критеријума: 
1)  једнако право и доступност и потпун обухват основним образовањем и васпитањем 
свих ученика без дискриминације и сегрегације по било ком основу, 
2) доступност програма основног образовања одраслих, у складу са исказаним потребама 
за образовањем одраслих, 
3) постизање образовно-васпитних циљева, оптималним коришћењем расположивих 
ресурса, 
4) најмање једна јавна основна школа у јединици локалне самоуправе, 
5) дефинисано подручје школе од стране јединице локалне самоуправе са којег се уписују 
ученици, у складу са законом, 
6) јавна основна школа може бити основана као посебна установа, за најмање 480 ученика 
или 16 одељења, 
7) јавна основна школа може бити основана и за мање од 480 ученика, ако на удањености 
до два километра не постоји друга основна школа (осим у јединицама локалне самоуправе 
које имају статус града), 
8) јавна основна школа може бити основана и за мање од 480 ученика, уколико се у њој 
настава изводи на језику и писму националне мањине, односно двојезично, на језику и 
писму националне мањине и на српском и ако на удањености до два километра не постоји 
друга школа, као и 
 9) уважавање специфичности локалне традиције, национално мешовитих подручја и 
подручја насељених националним мањинама, као и њиховог Уставом загарантованог права 
на образовање и васпитање на језику и писму националне мањине. 

Чланом 4. Уредбе о критеријума за доношење акта о мрежи јавних предшколских 
установа и акта о мрежи јавних основних школа, прописано је и да је јединица локалне 
самоуправе дужна да сачини елаборат, који садржи развојни план мреже израђен на основу 
тренда природног прираштаја деце и ученика, као и миграционих кретања у јединици 
локалне самоуправе и то за јавне основне школе за период од четири, односно осам година. 

Елаборат о плану развоја мреже јавних основних школа са седиштем на територији 
општине Рача, који је саставни део  Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији 
општине Рача, садржи опште податке о општини Рача ( географски подаци, демографски 
подаци, подаци о економском развоју, подаци о култури, спорту и др.), податке о броју деце 
рођене на територији општине Рача, податке о броју ученика првог разреда основне школе 
на територији општине Рача, податке о броју одељења и ученика, организацију делатности 
основног образовања и васпитања у општини Рача, као и четворогодишњи план развоја 
мреже јавних основних школа на територији општине Рача.  

Одлуком о мрежи јавних основних школа на територији општине Рача, утврђује се 
број и просторни распоред јавних основних школа на територији општине Рача, према врсти 
и структури.  
  Одлуком се прописује да се делатност образовања и васпитања, у основном 
образовању и васпитању, обавља у једној основној школи, која има матичну школу и 15 
издвојених одељења за образовање ученика узраста од првог до четвртог разреда, односно 
од првог до осмог разреда. 

У односу на предходну Одлуку о мрежи основних школа на територији општине 
Рача („Службени гласник општине Рача“, број 9/2011), којом је такође било прописано да 
се делатност образовања и васпитања, у основном образовању и васпитању, обавља у једној 
основној школи и то у матичној школи и издвојеним одељењима исте, смањен је број 
издвојених одељења школе, тако да више нема издвојених одељења у Сепци Брду и 
Сараново Дубочару, већ је одлуком прописано обављање у издвојеном одељењу у Сепцима, 
у предходној одлуци Сепци Поље и издвојеном одељењу у Саранову. 
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Такође, одлуком се прописује да се делатност основног музичког образовања и 
васпитања обавља Музичка школа“Др Милоје Милојевић”  из Крагујевца, у свом 
издвојеном одељењу на територији општине Рача, у оквиру објекта Културног центра 
„Радоје Домановић“ у Рачи, при чему је потребно да општина Рача, обезбеди неопходна 
средства за намене за које у складу са Законом о основама система образовања и васпитања 
обезбеђује јединица локалне самоуправе. Општина Рача упутила је граду Крагујевцу Писмо 
о намерама број: 021-115/21-III-01 од 08. априла 2021. године, тражећи подршку и учешће 
града Крагујевца у реализацији иницијативе грађана општине Рача, за отварање издвојеног 
одељења Музичке школе „Др Милоје Милојевић“ из Крагујевца у Културном центру 
„Радоје Домановић“ у Рачи. Град Крагујевац је прихватио иницијативу општине Рача о 
отварању издвојеног одељења Музичке школе “Др Милоје Милојевић” из Крагујевца у 
Културном центру “Радоје Домановић” у Рачи, Закључком Градског већа број: 611-34/21-V 
oд 07. маја 2021. године (“Сл. лист града Крагујевца” број 11/21). 

Број и просторни распоред јавних основних школа утврђен Одлуком о мрежи јавних 
основних школа на територији општине Рача, на основу критеријума из члана 3. Уредбе о 
критеријума за доношење акта о мрежи јавних предшколских устансва и акта о мрежи 
јавних основних школа, представља најоптималније решење, у циљу развоја и унапређење 
квалитета и поштовања општих принципа образовања и васпитања. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 

 

Број: 020-84/2021-I-01      ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 20.07.2021. године         Бранко Радосављевић, с.р. 
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1.УВОД 
 
1.1. Правни основ 

Циљ израде Елабората о плану развоја мреже јавних основних школа је стручна и 
информациона подлога за доношење Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији 
општине Рача. Нова мрежа јавних основних школа треба да допринесе даљем развоју и 
унапређењу процеса образовања и васпитања, а у складу са општим и посебним циљевима и 
стандардима, који су за ову област одређени Законом о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18– др.закон, 10/2019, 27/18–др.закон и 
6/2020) и Стратегијом развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2020. године. 
 
На основу члана 104. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/17, 27/18– др.закон, 10/2019, 27/18–др.закон и 6/2020) Влада Републике 
Србије донела је Уредбу о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних  предшколских 
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установа и акта о мрежи јавних основних школа. Уредба је донета на седници Владе од 
16.марта 2018. године и објављена у „Службеном гласнику РС“, број 21/18 од 19.03.2018. 
године. Истовремено је почео да тече рок од годину дана, дефинисан чланом 198.став 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/17, 27/18– 
др.закон, 10/2019, 27/18–др.закон и 6/2020)), у коме је предвиђено да јединице локалне 
самоуправе, међу којима и општина Рача, треба да донесу акт о мрежи јавних предшколских 
установа и основних школа. У складу са чланом 104. став 3. Акт о мрежи јавних предшколских 
установа и јавних основних школа доноси Скупштина јединице локалне самоуправе.  
 
Према члану 104. Закона, Eлаборат о плану развоја мреже јавних предшколских установа и 
Елаборат о плану развоја мреже јавних основних школа (даље у тексту: Елаборат)  представља 
плански акт којим се планира њихов просторни распоред према врсти и структури. Он не 
представља само попис тренутног стања јавних установа на територији општине Рача, већ и 
покушај да се предвиди постојање и распоред неких будућих установа, узимајући у обзир 
утврђене потребе за њиховим оснивањем у складу са демографском сликом, односно планом 
развоја општине Рача, где се ствара могућност да се Елаборат повеже са другим важним 
развојним документима општине. 
 
Одлуком о мрежи јавних основних школа на територији општине Рача, која се доноси на 
подлози Елабората, утврђен је број и просторни распоред јавних основних школа, 
врста/делатност и структура, као и постојање издвојених одељења ван седиштаосновних 
школа(подручна одељења). 
 
Одлука је сачињена на основу важећих прописа који непосредно регулишу област образовања, 
као и поједине његове делове: 

 
 Закон о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 

број 88/17, 27/18 – др. закон, 10/2019, 27/18 – др. закон и 6/2020)); 
 Закон о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник РС”, број 

18/10, 101/17, 113/17 –др. Закон, 95/2018-др.закон и 10/2019); 
 Закон о основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, број 

55/13, 101/17, 10/2019 и 27/18 – др. закон); 
 Стратегија развоја образовања и васпитања у Републици Србији до 2020. 

године („Службени гласник РС” број 107/12); 
 Уредба о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских 

установа и акта о мрежи јавних основних школа („Службени гласник РС” број 
21/18); 

 Правилник о критеријумима и стандардима за финансирање установе која 
обавља делатност основног образовања и васпитања („Службени гласник РС” 
број 36/15, 72/15);  

 
1.2. Извор података 
Приликом израде Елабората и Одлуке о мрежи јавних основних школа коришћени су подаци 
и документација: Регионалне привредне коморе, Републичког завода за статистику, Пописа 
становништва 2011. године, Основне школе „Карађорђе“ Рача, Музичке школе “Др Милоје 
Милојевић” из Крагујевца службена документација Општинске управе општине Рача и других 
институција, организација и извора. 
 
1.3. Критеријуми и принципи акта о мрежи јавних основних школа 
Развојни план мреже доноси Скупштина општине Рача и њиме се утврђује број и просторни 
распоред јавних основних школа које обављају делатност у свом седишту, ван седишта у другом 
објекту, организовањем издвојеног одељења установе, у складу са законом. Овај акт уважава 
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принципе једнаког права, доступности, ефикасности и ефективности истовремено, а све у 
складу са географским, демографским, културним, економским, еколошком и другим 
карактеристикама општине Рача. 
 
Поред горе наведених принципа при конципирању овог акта водили смо рачуна и о 
стратешким правцима развоја општине. Главни стратешки циљ је подстицање младих 
домаћинстава и популације младих да остану у својим насељима. 

 
 

1.4. Обавезе и поступак који је спровела општина Рача 
 
Ступањем на снагу Уредбе о критеријумима за доношење акта о мрежи јавних предшколских 
установа и акта о мрежи јавних основних школа, 27.03.2018. године, почели су да теку рокови 
за извршење обавезе јединица локалне самоуправе, који је прописан чланом 198. став 3. 
Закона. 
 
Решењем Општинског већа општине Рача, формирана је радна група за израду Елабората о 
плану развоја мреже јавних предшколских установа и плану развоја јавних основних школа на 
територији општине Рача, бр. 021-22/2019-II-01,  дана 25.01.2019. године, чији је задатак да 
изради Нацрт Елабората о плану развоја мреже јавних предшколских установа и плану развоја 
јавних основних школа на територији општине Рача у складу са Уредбом о критеријумима за 
доношење акта о мрежи јавних предшколских установа и акта о мрежи јавних основних школа. 
 

Општина Рача упутила је граду Крагујевцу Писмо о намерама број: 021-115/21-III-01 
од 08. априла 2021. године, тражећи подршку и учешће града Крагујевца у реализацији 
иницијативе грађана општине Рача, за отварање издвојеног одељења Музичке школе „Др 
Милоје Милојевић“ из Крагујевца у Културном центру „Радоје Домановић“ у Рачи. 

Град Крагујевац је прихватио иницијативу општине Рача о отварању издвојеног 
одељења Музичке школе “Др Милоје Милојевић” из Крагујевца у Културном центру “Радоје 
Домановић” у Рачи, Закључком Градског већа број: 611-34/21-V oд 07. маја 2021. године (“Сл. 
лист града Крагујевца” број 11/21). 
Елаборат је израђен на основу тренда природног прираштаја као и имиграционих кретања у 
општини Рача и то за јавне основне школеза период од четири, односно осам година. 

Елаборат, између осталог, садржи податке о: 
 укупном броју становника, броју и узрасту деце, односно ученика на територији 

општине Рача, подручје школе;  
 специфичностима и величини терена, величини насеља, међусобној удаљености и 

саобраћајној повезаности насељених места; 
 нивоу економског развоја општине Рача; 
 специфичностима локалне традиције и нивоу развијености установа културе и спорта. 

 
2. Профил општине Рача 
 
2.1. Географски подаци 
 
Територија општине Рача смештена је у средишњем делу Србије, источном пределу 
Шумадијског округа и заузима пето место у округу испред општина Лапово и Баточине. 
Општина Рача захвата углавном сливно подручје Лепенице. По пространству своје територије 
од 216 км2 рачанској општини припада само 9,04% укупне површине Шумадијског округа. 
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Општина Рача се граничи на северу са општинама  Велика Плана и Смедеревска Паланка, на 
истоку са општинама Лапово и Баточина, на југу са Градом Крагујевцем и на западу са 
општином Топола.  
Рељеф је представљен типичним шумадијским валовито-брежуљкастим тереном, тако да на 
низију  долази 45,8 %, а на брдски рељеф 54,2%. Општини Рача припада крајњи северни део 
шумадијског округа, тј. делови реке Раче и Јасенице, области које пружају разнолике природне 
и привредне могућности. Повољном географском положају допринеле су и осавремењене 
друмске саобраћајнице које повезују Рачу са већим привредним центрима; Крагујевцем 
(30км), Смедеревском Паланком (19км), Тополом (29км), Аранђеловцем (45км), Младеновцем 
(54км), Београдом (100км). 
На територији општине Рача, поред варошице Раче, налази се 18 сеоских насеља: 
Aдровац, Борци, Бошњане, Велико Крчмаре, Вишевац, Војиновац, Вучић, Доња Рача, Доња 
Јарушице, Ђурђево, Мали Мирашевац, Мало Крчмаре, Мирашевац, Поповић, Сараново, 
Сепци, Сипић, Трска. 
 
Основнe функцијe Раче, као полифункционалног насеља и њене општине јесу: 
пољопривредна, индустријска, занатска, трговинска, саобраћајна, угоститељко-туристичка, 
културно-просветна и  здравствена функција. 
 
2.2. Демографски подаци 
Подаци из званичних пописа становништва показују да број становника општине Рача бележи 
у периоду од 1948-1991. године благи раст, док је у периоду од 1991-2002.године  забележена  
максимална вредност у читавом посматраном периоду од 1948-2011. године. Према подацима 
РСЗ општина Рача је највише становника имала 2002. Године, тада је на територији општине 
Рача живело 12,959 становника. У периоду након 2002. године забележен је пад броја 
становника. Узроци оваквих трендова су : 
- укупна депопулација (пад броја становника),  
- природна депопулација (број умрлих становника прелази број живоржђене деце) и  
- демографско  старење. 
Овакви демографски трендови су узроковали пад броја становнике и  према последњем 
званичном попису становништва спроведеном 2011. године општина Рача има 11,475 
становника. 
Према последњој информацији о становништву за општину Рача (Шумадијска област, Регион 
Шумадије и Западне Србије, Републички завод за статистику) (2016. година), број становника 
износи 10 735, што је 0,15% од укупне популације Србије. Кад би се популација мењала, као 
за последњи период од 2011-2016 (-1,37% годишње), број становника за Рача општину у 2019. 
години би био 10 299. 
 
 
 
 
Графикон бр. 1 кретање броја становника од 1948-2016. године (РЗС) 
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Табела бр. 1  Број становника и њихова промена по годинама, извор: витална статистика РЗС 
Годишња промена становништва у %: Укупан број становника по годинама:   
 
[1948‐1953] +0,65 %/god.  1948:     18361        

[1953‐1961] ‐0,65 %/god.  1953:     18969 

[1961‐1971] ‐0,85 %/god.  1961:     18010           

[1971‐1981] ‐0,17 %/god.  1971:     16542 

[1981‐1991] ‐0,66%/god.  1981:     16262       

[1991‐2002] ‐1,45 %/god.  1991:     15216       

[2002‐2011] ‐1,32 %/god.  2002:     12959    

[2011‐2016] ‐1,37 %/god.  2011:     11503 

  2016:     10735 

  
Током пописаних интервала у периоду од 1953. до 2016. године, процес демографске регресије 
био је константан. Главни разлози овакве тенденције бројности у општини Рача проузроковани 
су природном депопулацијом и у периоду до 2010. године миграцијом становништва  у веће 
привредне центре. 
Према попису из 2011. године, опщтина Рача броји 11.503 становника, који живе у 3.593 
домаћинстава. На 1 км2 просечно долази 53 становника. Од укупно 11.503 становника опщтине 
Рача 50,02 % чини женска популација, а 49,98 % су мущкарци. На територији опщтине Рача, 
према попису из 2011. године, већинско становнищтво је српске националности (11.329 
становника или 98,49%).  
Рача има негативан природни приращтај (93 рођених, 201 умрлих, природни приращтај  -108) 
Извор: Витална статистика, РЗС2017. 
Општина Рача је територијално организована у 17 насеља. Приказ броја становника је дат у следећој 
табели: 
 
Табела бр. 2 број становника по пописима 
 

 
Насеља 

 Година пописа становништва   

 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2002
Адровац 237 233 216 245 280 299 312
Борци 885 952 890 714 612 499 414 
Бошњане 1067 1061 975 865 783 702 595
В.Крчмаре 1210 1194 1169 1123 1177 993 851
Вишевац 1298 1361 1270 1126 1002 850 739 
Војиновац 179 181 168 165 151 124 136
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Вучић 1124 1160 1060 985 1033 1030 962 
Д.Рача 1634 1684 1595 1543 1580 1474 1329
Д.Јарушице 527 525 505 413 383 316 291
Ђурђево 1393 1447 1359 1163 1058 917 779 
М.Крчмаре 733 739 730 666 641 559 500
Мирашевац 1047 1057 1055 943 887 780 817
Поповић 711 724 691 582 553 488 428 
Рача 1017 1315 1351 1751 2305 2729 2941
Сараново 2435 2477 2240 1898 1720 1521 1270 
Сепци  1355 1324 1267 1082 977 838 702
Сипић 949 965 901 763 687 594 539
Трска 560 570 568 515 533 503 414 

 
Према етничком саставу, на основу пописа из 2011. године, становништво Општине Рача чине: 

ЕТНИЧКИ САСТАВ ПРЕМА ПОПИСУ ИЗ 2011. 

Срби 11.329 98,49% 
Роми 15 0,13% 
Југословени 9 0,08% 
Хрвати 9 0,08% 
Муслимани 8 0,07% 
Македонци 7 0,06% 
Црногорци 7 0,06% 
Словенци 4 0,03% 
Бугари 3 0,03% 
Руси 2 0,02% 
Горанци 1 0,01% 
Остали 16 0,14% 
Неизјашњени 49 0,43% 
Непознато 38 0,33% 
Регионална припадност 6 0,05% 
Укупно 11.503

Извор података РСЗ
 
2.3. Стање привреде и перспектива економског развоја 
Најважнија привредна грана у стуктури рачанске привреде је пољопривреда, на шта су 
утицали пре свега природни фактори, односно повољан састав земљишта. Највећим делом 
заступљено је ратарство и сточарство. На подручју општине Рача развијени су сектори:  
трговине, прерађивачке индустрије и пољопривредне производње. У складу са пописом 
становништва 2011. године, 4015 особа у општини Рача обавља занимање, што чини 35% од 
уклупног броја становника у општини. Долазимо до закључка да се 65% од укупног броја 
становника бави пољопривредном производњом. Број регистрованих пољопривредних 
газдинстава у 2018. години је укупно 1834. Укупна пољопривредна површина у општини Рача 
је 16561,63 ha.  
Поред пољопривреде у Рачи је развијена и производња електроинсталација и успешно ради 
јужнокорејска компанија “YURA CORPORATION”. 
Најзначајнија предузећа у Општини Рача су: 

1. “YURA CORPORATION” Рача, 
2. “АГРО ЈЕВТИЋ” ДОО Сипић, 
3. ”INTERKOMERC” DOO Рача,  
4. “SWISS PAPIER” DOO Рача, 
5. “ASTUM GROUP” DOO Рача, 
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6. “JN&SL” DOO Рача, 
7. “Шиге” ДОО Рача. 
8. „DORADO“ DOO Рача 

У Општини Рача “YURA CORPORATION” је разврстана у велико предузеће, остала су мала и 
средња. 
Стратешки правци упривредном развоју Раче су усмерени на подстицање пољопривредне 
производње. Од 2016. године општина Рача је предузела следеће мере са циљем подстицања 
пољопривреде и стварањем услова за останак младих домаћинстава у сеоским срединама: 

- субвенције за набавку садног материјала 
- субвенције за набавку кошница за пчеларе 
- субвенционисање пољопривредних машина. На конкурсу су учествовали млади 

регистровани пољопривредници испод 40 година, како би се подстакао останак на селу. 
- Развој сточарства се подстиче кроз субвенционисање – обезбеђивање семена за 

осемењивање крупне стоке. 

Саставни део стратешких мера за спречавање осипања број становнке чини и изградња тзв. 
Фабрике меда – Рача ће бити центар за прикупљање, паковање и пласман меда. Ова фабрика 
ће омогућити нова запошљавања. 
2.4. Локална традиција и установе културе, уметности и спорта 
Општина Рача се посебно издваја по чињеници да је на њеној територији, у селу Вишевац, 
рођен вођа 1. Српског устанка Ђорђе Петровић Карађорђе. Тако да се целокупна туристичка и 
културна понуда већим делом ослања на ову традицији. У селу Вишевцу где је рођен 
Карађорђе у његову част  подигнут је етно коплекс „Петрови двори“.Комплекс представља 
окућницу Карађорђевог оца Петра, са дрвеним грађевинама с почетка XIX века.  У комлексу 
се налази споменик Карађорђу који је саграђен 2004 године поводом  обележавања 200 година 
од Првог српског устанка. 

 
Слика бр. 1  Споменик Карађорђу              слика бр. 2 етно комлекс „Петрови двори“ 
Цела територијаопштине обилује културним и историјским знаменитостима. Карађорђев дом 
у Рачи саграђен је 1932. године и представља непокретно културно добро као споменик 
културе. Грађен је по узору на средњовековне монуметалне дворце и представљао је један од 
лепших објеката у тадашњој Краљевини Југославији. 
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Слика бр. 3 Карађорђев дом 
Црква брвнара, је једна од најстаријих цркава у овом крају, саграђена је од брвна и покривена 
шиндром. Постоји предање да је у њој крштен Ђорђе Петровић Карађорђе. Данас је ово црква 
под заштитом државе као историјски споменик. 

 
Слика бр. 4 Црква  Брвнара 
Спорт и спортска удружења 
Фудбал као спортска грана је најзаступљенији. У општини тренутно постоји четрнаест 
активних фудбалских клубова која се такмиче у неком од такмичења у Србији. Фудбалски 
клубови су: Карађорђе из Раче, Омладинац из Доње Раче, Победа из Сепаца, Црвена Цвезда из 
Мирашевца, Карађорђе из Вучића, Младост из Саранова, Победа из Ђурђева, Ударник из 
Трске, Напредак из Малог Крчмара, Младост из Бошњана, Шумадија из Сипића, Карађорђе 
2013 из Вишевца, Ветеран из Поповића и Феникс из Раче.  
Кошаркашки клуб Зекас 75 је основан 1975. године. Окупља 50 полазника узрста основне и 
средње школе, који су организовани у 5 секција. Традиција играња кошарке и подршке 
локалном клубу у Рачи је такође изражена. 
Фудбалски клубови „Карађорђе“ и „Феникс“, као и Кошаркашки клуб Зекас 75 су проглашени 
клубовима од значаја и као такви имају обезбеђено коришћење спортске хале.  
Ови клубови, такође у сарадњи са школом ученицима из социјално угрожених породица, као 
и деци са тешкоћама у понашању обезбеђују бесплатне тренинге. 
Манифестације 
У Рачи се одржава читав низ манифестација под називом „Карађорђеви дани“. Карађорђеви 
дани обухватају  период целог лета  са почетком од 16.06. падо 01.09. Неки од најзначајних 
догађаја су: „Брђански сабор“ у селу Ђурђево, „Под Орахом“ у Селу Вучић, организација 
ноћног турнира у малом фудбалу Рача, „Фићијада“ у Рачи, „Међународна изложба паса свих 
раса“у Рачи, ловачка манифестација „Гађање глинених голубова“ у селу Трска,  „Прва фрула 
Шумадије“ и „Борина Академија фруле“ у Рачи. 
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Слика бр. 5 Наступ КУД-а поводом „Карађорђевих дана“ 
 
3. Установе основног образовања и васпитања 

3.1. Историјски осврт на развој образовања и васпитања 
 

У првој половини XIX века опште културне и просветне прилике у рачанској општини биле 
су на ниском ступњу. Међутим, развој привредног живота после ослобођења у Другом 
српском устанку намеће потребу оснивања школа. Претпоставља се да је Рача имала школу 
још двадесетих година XIX века. Према пронађеним писаним документима 1835/1836 године 
је у Рачи основана школа коју је похађало 22 ученика. Први ђаци рангирани су по класама. 
Постојала су одељења за млађу класу (I и II разред) и одељења за старију (III и IV разред). 
Почетком XX века рачанска општина је имала основне школе у којима су заједно учила мушка 
и женска деца. Прва женска школа у Рачи основана је 1879. Те године, у мушкој школи 
оформљена су и посебна одељења за четворогодишње школовање.  
Рача је већ 1880. године имала преко 120 ђака, знатно више од Жабара, Баточине, Чумића и 
Багрдана, јединим школама у тадашњем Лепеничком округу.  
Према подацима, од 1835. године до данас у Рачи је било саграђено и коришћено више кућа за 
рад основне школе. Прва саграђена школа је била у близини зграде СО Рача. Зграда је због 
лоше употребљеног материјала напуштена. Друга школска зграда је такође напуштена, тек је 
трећа зграда ”на спрат”, код цркве, задовољавала школске услове. Повећањем броја ученика 
се основна школа преселила у Карађорђев дом. Године 1997. Основна школа се опет сели у 
зграду која је специјално грађена за потребе осмогодишњег школовања ученика читаве 
општине Рача. 
Садашњи назив, Основна школа ”Карађорђе”, школа носи од 1956.године. 
 
 
 

3.2. Приказ мреже јавних основних школа 
Мрежу јавних основних школа на териоторији општине Рача сачињава једна матична школа у 
Рачи са припадајућим подручним одељењима1. 
 
Специфичност ове јединице локалне самоуправе  је постојање једне матичне школе и 
припадајућих јој подручних одељења. 
Основна школа “Карађорђе” је јавна установа у чијем су се саставу налази: 

- Матична школа у Рачи 
- Подручне осморазредне школе у Малом Крчмару, Ђурђеву и Саранову; 
- Подручне четворогодишње школе: Велико Крчмаре, Сипић, Трска, Доња Рача, Вучић, 

Вишевац, Доње Јарушице, Борци, Сепци. Поред ових четворогодишњих подручних 

                                                 
1Постојећа мрежа основних школа утврђена је Одлуком о мрежи основних школа на територији јединице локалне 
самоуправе Рача из 2011. године. („Службени лист“, бр. 9/2011). 
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одељења актуелном мрежом из 2011. године предвиђено је постојање одељења у: 
Поповићу, Дубочару, Бошњанима. 

Образовно-васпитни рад остварује се на српском језику и ћириличком писму, рад је 
организован у једној смени. За ученике је организован превоз школским аутобусом, трошкове 
превоза сноси локална самоуправа. 
 
 
Табела 1. Преглед школа са бројем ученика и одељења у школској  2017/18 и  
2020/21.години 

Општи
на 

Назив и седиште 
школе / одељења 

Број 
ученик

а 
школс

ка  
2017/1

8

Број 
одеље

ња 
школс

ка  
2017/1

8

Број 
ученик

а 
школс

ка  
2020/2

1

Број 
одеље

ња 
школс

ка  
2020/2

1

Оптимал
ни број 

одељења 
школска  

 
2020/202

1 

Испуњено
ст 

критерију
ма броја 
ученика 

да/не 

Рача 

ОШ ˮКарађорђеˮ 
 

687 
 

52 
641 

 
49 49 да 

Матичн
а школа 

Рача 451   19 439 19 19 

Број 
одељења 
је у 
складу са 
важећом 
законском 
регулатив
ом 

Издвоје
но 
одељењ
е 

Сараново 
 

57 
 
7 

 
48 

 
6 

 
6 

Број 
одељења 

је у 
складу са 
важећом 

законском 
регулатив

ом
Издвоје
но 
одељењ
е Мало 

Крчмаре 
 

62 
 
6 

 
45 

 
6 

 
6 

Број 
одељења 

је у 
складу са 
важећом 

законском 
регулатив

ом
Издвоје
но 
одељењ
е 

Ђурђево 23 5 21 5        5 

Број 
одељења 

је у 
складу са 
важећом 

законском 
регулатив

ом
Издвоје
но 

Трска 
 
 

    Број 
одељења 
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одељењ
е 

15 2 8 1 1 је у 
складу са 
важећом 

законском 
регулатив

ом
Издвоје
но 
одељењ
е Доња 

Рача 
 

20 
 
2 

 
24 

 
2 

2 

Број 
одељења 

је у 
складу са 
важећом 

законском 
регулатив

ом 
Издвоје
но 
одељењ
е 

Вишевац 
 
5 

 
1 

 
8 

 
1 

 

Број 
одељења 

је у 
складу са 
важећом 

законском 
регулатив

ом 
Издвоје
но 
одељењ
е Мирашев

ац 
 

10 
 
2 

 
9 

 
2 

2 

Број 
одељења 

је у 
складу са 
важећом 

законском 
регулатив

ом
Издвоје
но 
одељењ
е 

Вучић 
 

13 
 
2 

 
7 

 
1 

1 

Број 
одељења 

је у 
складу са 
важећом 

законском 
регулатив

ом
Издвоје
но 
одељењ
е 

Сипић 
 
9 

 
1 

 
4 

 
1 

1 

Број 
одељења 

је у 
складу са 
важећом 

законском 
регулатив

ом
Издвоје
но 
одељењ
е 

 Велико 
Крчмаре 

 
12 

 
2 

 
16 

 
2 

2 

Број 
одељења 

је у 
складу са 
важећом 

законском 
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регулатив
ом

Издвоје
но 
одељењ
е 

Борци 
 
9 

 
2 

 
6 

 
1 

1 

Број 
одељења 

је у 
складу са 
важећом 

законском 
регулатив

ом
Издвоје
но 
одељењ
е Доње 

Јарушице  
 
1 

 
1 

4 1 1 

Број 
одељења 

је у 
складу са 
важећом 

законском 
регулатив

ом
Издвоје
но 
одељењ
е 

Дубочар / 
/ 
 

/ / / 

Број 
одељења 

је у 
складу са 
важећом 

законском 
регулатив

ом
Издвоје
но 
одељењ
е Сепци 

Брдо 

 
 
/ 
 

 
/ 

/ / / 

Број 
одељења 

је у 
складу са 
важећом 

законском 
регулатив

ом
Издвоје
но 
одељењ
е Сепци 

Поље 
 
3 

 
    1 

 
4 

 
1 

1 

Број 
одељења 

је у 
складу са 
важећом 

законском 
регулатив

ом 
 
 

Јавну школу за основно музичко образовање и васпитање чини Музичка школа 
“Др Милоје Милојевић” са седиштем у Крагујевцу, улица Кнеза Милоша број 5- са 
издвојеним одељењем у општини Рача. 

 Основна школа за музичко образовање и васпитање 
Ред. 
број 

Седиште школе у 
месту 

Назив школе Издвојено одељење 
у месту 

Разредност 

 1.  
 

Крагујевац 
Кнеза Милоша 5 

Музичка школа “Др 
Милоје Милојевић”

 I - VI 
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Рача I – VI 
 
3.3. Просторни распоред и удаљеноост јавних основних школа 

 
Подручна осмогодишшња и четворогодишња одељења основне школе “Карађорђе“ су 
углавном равномерно распоређене по територији општине (преглед просторног распореда и 
удаљености подручних одељења од матичне школе је представљен у табели 2) . За ученике 
другог циклуса образовања чије је место становања од најближе осморазредне школе веће од 
4км,  ЈЛС обезбеђује бесплатан превоз школским аутобусом до најближе осморазредне школе. 
Табела 2. Преглед просторног распореда и удаљености јавних основних школа 

 

Општина Назив и седиште школе / одељења 
Просторна удаљеност 

подручне школе од 
матичне школе у км 

Рача 

Назив матичне 
школе  

ОШ "Карађорђе",             
Ул. Карађорђева 102,       
34210 Рача   

0 

Издвојено одељење Сараново 15 
Издвојено одељење Мало Крчмаре 14 
Издвојено одељење Ђурђево 11 
Издвојено одељење Трска 8 
Издвојено одељење Доња Рача 4 
Издвојено одељење Вишевац 5 
Издвојено одељење Мирашевац 4 
Издвојено одељење Вучић 4 
Издвојено одељење Сипић 9 
Издвојено одељење  Велико Крчмаре 15 
Издвојено одељење Борци 14 
Издвојено одељење Доње Јарушице 18 
Издвојено одељење Дубочар 17 
Издвојено одељење Сепци Брдо 18 
Издвојено одељење Сепци Поље 18 

 
У тебели 3 дат је преглед просторне удаљености четворогодишње школе од најближе 
осморазредне школе у коју се сливају деца почетком другог циклуса образовања. 

Општина 
Назив осморазредне 

школе 
Назив подручне 

четворогодишње школе 

Просторна удаљеност 
четворогодишње школе 

од најближе осморазредне 
школе у км 

Рача 

Матична школа у 
Рачи 
 

Трска 8 
Доња Рача 4 
Вишевац 5 
Мирашевац 4 
Вучић 4 
Сипић 9 

 
ОШ Сараново 
 

Сепци Брдо 3 
Сепци Поље 3 
Дубочар 2 

ОШ Ђуђево 
Борци 3 
Доње Јарушице 7 

ОШ Мало Крчмаре Велико Крчмаре 5 
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3.4. Уписна подручја јавне основне школе Карађорђе, Рача 

 
 

1. Матична школа у Рачи 
Уписно подручје за први циклус основног образовања и васпитања обухвата следећа места: 
Рача, Бошњане и Поповић. 
Уписно подручје за други циклус основног образовања и васпитања обухвата следећа места: 
Рача, Бошњане и Поповић, Трска, Доња Рача, Вишевац, Мирашевац, Вучић и Сипић 
2. Издвојено одељење Сараново 
Уписно подручје за први циклус основног образовања и васпитања обухвата следећа места: 
Сараново и Дубочар 
Уписно подручје за други циклус основног образовања и васпитања обухвата следећа места: 
Сараново, Дубочар, Сепци Брдо и Сепци Поље. 
3. Издвојено одељење Мало Крчмаре 
Уписно подручје за први циклус основног образовања и васпитања обухвата следећа места: 
Мало Крчмаре и Војиновац 
Уписно подручје за други циклус основног образовања и васпитања обухвата следећа места: 
Мало Крчмаре, Војиновац, Велико Крчмаре 
4. Издвојено одељење Ђурђево 
Уписно подручје за први циклус основног образовања и васпитања обухвата следећа места: 
Ђурђево 
Уписно подручје за други циклус основног образовања и васпитања обухвата следећа места: 
Ђурђево, Борци и Доње Јарушице 
5. Издвојено одељење Трска 
Уписно подручје за први циклус образовања и васпитања обухвата следеће место: Трска 
6. Издвојено одељење Доња Рача 
Уписно подручје први циклус образовања и васпитања  обухвата следеће место: Доња Рача 
7. Издвојено одељење Вишевац 
Уписно подручје први циклус образовања и васпитања обухвата следеће место: Вишевац 
8. Издвојено одељење Мирашевац 
Уписно подручје први циклус образовања и васпитања обухвата следеће место: Мирашевац 
9.Издвојено одељење Вучић 
Уписно подручје први циклус образовања и васпитања обухвата следеће место: Вучић 
10. Издвојено одељење Сипић 
Уписно подручје први циклус образовања и васпитања обухвата следеће место: Сипић 
11. Издвојено одељење Велико Крчмаре 
Уписно подручје први циклус образовања и васпитања обухвата следеће место: Велико 
Крчмаре 
12. Издвојено одељење Борци 
Уписно подручје први циклус образовања и васпитања обухвата следеће место: Борци 
13. Издвојено одељење Доње Јарушице  
Уписно подручје први циклус образовања и васпитања обухвата следеће место: Доње 
Јарушице 
14. Издвојено одељење Сепци Поље 
Уписно подручје први циклус образовања и васпитања обухвата следеће место: Сепци Поље 
 
3.5. Анализа кретања броја ученика првог разреда, укупног броја ученика и броја 
одељења у претходне четири школске године (2017/2018 - 2020/2021) 
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У циљу анализе тренда кретања броја ученика првог разреда и укупног броја ученика у 
претходне четири школске године (2017/18 - 2020/21. година) прикупљени су одговарајући 
подаци и приказани у Табели 3. 
 

Табела 3. Приказ броја ученика и броја одељења у тренутно важећој мрежи основних 
школа  

 
Назив школе 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

 
Број 
првака 

Број 
ученика/ 
бр. 
одељења 

Број 
првака

Број 
ученика 
/ бр. 
одељења

Број 
првака

Број 
ученика 
/ бр. 
одељења 

Број 
првака 

Број ученика / 
бр. одељења 

ОШ "Карађорђе" 56 687/52 71 666/52 97 670/52 71 
641/49 

 
1.Матична школа –
Рача 

29 451/19 39 426/19 79 446/19 44 439/19 

2.Сараново 3 57/7 7 55/7 5 52/7 5 48/6 
3.Мало Крчмаре 5 62/6 2 62/6 3 50/6 4 45/6
4. Ђурђево / 23/5 3 25/5 / 22/5 / 21/5 
5. Трска / 15/2 3 15/2 3 9/1 2 8/1

6. Доња Рача 7 20/2 5 21/2 9 25/2 2 
 

24/2

7.Вишевац 1 5/1 2 8/1 5 13/2 / 
 

8/1 

8.Мирашевац 1 10/2 2 10/2 4 10/2 2 
 

9/2

9.Вучић 2 13/2 3 11/2 / 10/1 3 
 

7/1

10.Сипић 2 9/1 / 6/1 2 4/1 / 
 

4/1
11. Велико 
Крчмаре 

2 12/2 3 9/1 4 11/2 7 
 

16/2 

12.Борци 2 9/2 2 9/2 / 9/2 2 
 

6/1 
13.Доње Јарушице 1 1/1 / 1/1 3 4/1 / 4/1
14.Дубочар / / / / / / / /
15.Сепци Брдо / / / / / / / / 

16.Сепци Поље 1 3/1 / 4/1 3 5/1 / 
 

4/1 
 
Из наведене табеле евидентно је да су у постојала подручна четворогодишња одељења: 
Дубочар и Сепци Брдо која су престала са радом. Школа у Дубочару је престала са радом због 
небезбедних услова за боравак деце и урушавања. 
У Доњим Јарушицама се након две школске године (2015/16 и 2016/17) где није било ниједног 
ученика у првом циклусу, школске 2017/18 указала се потреба за поновним отварањем 
одељења због велике удаљености места становања ученика и најближе постојеће школе и 
немогућности превоза ученика. Као подручје на обуду општине Доње Јарушице је поред 
школе подржано и изградњом спортског терена од стране јединице локалне самоуправе. 
Посматрајући податке из табеле 3 намеће се утисак да број уписаних првака пада из године у 
годину, међутим како би се анализа учинила потпунијом неопходно је сагледати и број рођене 
деце у периоду од 2011. закључно са 2020. годином. Подаци које приказујемо у табели 3а су 
прикупљени од Патронажне службе у Рачи. 
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Табела 3а Приказ броја рођене деце у периоду од 2011. до 2020. године 
 
Календарска 
година 

Број 
рођене 
деце 

2011. 762 
2012. 96 
2013. 70 
2014. 79 
2015. 112 
2016. 91 
2017. 97 
2018. 66 
2019. 67 
2020. 70 

 
Ови подаци указују да број деце осцилира, мада не показује тренд опадања. Упоредна анализа 
броја рођене деце и броја уписане деце показује више тренд гравитирања ка матичној школи 
из подручних, него трендове који би указивали на повећан степен миграције породица са 
децом школског узраста. 
 
 
 
 
3.6. Просторни и кадровски капацитети основних школа 
 
У табели која следи приказани су просторни и кадровски услови рада основне школе 
„Карађорђе“. 
 
Табела 4. Приказ просторних и кадровских капацитета школа, стање у школској 2020/21. 
години 

 
Године 

изградње 
и 

доградње 

Површина  
унутрашње
г простора 

– м2 

Површина 
фискултур
не сале - м2 

Број 
ученик

а 
2018/1

9

Број 
обрачунских 
радника3201

8/19 

Број 
ученика 

2020 

Број 
обрачунских 

радника 
2020/21 

1. OШ-Рача 1997 5.460 2.325 426 47,60 439 50,50 
2.Сараново 1978 930 55 11,85 48 10,82
3.М.Крчмаре / 386 62 9,70 45 10,9
4. Ђурђево 1960 468  25 10,58 21 10,02 
5. Трска 1940 169 15 3 8 2

6. Д.Рача 1935 295 84 21 3 
 

24 
3 

7.Вишевац 1968 121  8 2 
 
8 

2 

                                                 
2У школску 2020./21. је уписано 71 првака, а у школску 2021./22. је уписано  85 ученика првог разреда, док 
припремни предшколски програм текуће школске године похађа 105  детета 
3Број обрачунских радника је број пуних норми запослених на које школа има право у складу са Правилником о 
финансирању основних школа 
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8.Мирашева
ц 

1983 210  10 3 
 
9 

3 

9.Вучић 1935 327 75 11 3 
 
7 

2 

10.Сипић 1865 139  6 2 
 
4 

2 

11. 
В.Крчмаре 

1978 121  9 2 
 

16 
3 

12.Борци 1971 213  9 2 
 
6 

1 

13.Доње 
Јарушице 

1974 126  1 2 4 2 

14.Дубочар 1950 / / / / /
15.С.Брдо 1986 203  / / / / 

16.С.Поље 1987 179  4 2 
 
4 

2 

 
 

Предмет елабората је и ново издвојено одељење Музичке школе “Др Милоје 
Милојевић” Крагујевац, за основно музичко образовање и васпитање у општини Рача (у даљем 
тексту: Издвојено одељење). 

 
3.7. Просторно подручје Издвојеног одељења 
Просторно, односно уписно подручје Издвојеног одељења је цела територија општине 

Рача. 
 
3.8. Просторни и кадровски капацитети Издвојеног одељења 
Просторни капацитети (планирани) Издвојеног одељења су у Културном центру 

“Радоје Домановић” Рача и то: 
 Три кабинета за индивидуалну наставу – 94,6м² 
 Једна учионица за групну наставу – 65,45 м² 
 Помоћни простор – хол, чајна кухиња, тоалети, степениште. 

 
Планирани кадровски капацитети Издвојеног одељења су према Елаборату о 

економској и педагошкој оправданости и испуњености услова за организовање издвојеног 
одељења Основне музичке школе „Др Милоје Милојевић“ Крагујевац у Културном центру у 
Рачи број: 2264 од 12.06.2020. године:  

 осам извршилаца, у складу са могућностима у погледу одобрења потребног 
броја радних места и то: клавир - 1 извршилац 100% радног времена, виолина – 
1 извршилац, 100% радног времена, гитара - 1 извршилац 100% радног времена, 
фрула - 1 извршилац 100% радног времена, флаута - 1 извршилац 100% радног 
времена, хармоника - 1 извршилац 100% радног времена, музички теоретичар - 
1 извршилац 100% радног времена, корепетитор - 1 извршилац 30% радног 
времена. 
 

4. План развоја мреже јавних основних школа 
 

4.1.  Број рођене деце и број ученика првог разреда 
Са циљем израде што прецизнијег плана развоја мреже школа неопходно је сагледати и 
податке о броју рођене деце и предвидети упис ученика 1. разреда у периоду од наредних осам 
година. 
 



Број 24, страна 26 Службени гласник општине Рача 16.09.2021. године 

Календарска 
година 

Укупан 
број рођене 
деце4 

Полазак у школу -  седам 
година касније,  
Школска година 

Број 
уписаних 
првака седам 
година 
касније5

2011 76 2018/19 71
2012 96 2019/20 1066 
2013 70 2020/21 70
2014 79 2021/22 79 
2015 112 2022/23 112
2016 91 2023/24 91
2017 97 2024/25 97 
2018 66 2025/26 66
2019. 67 2026/27 67 
2020. 70 2027/28 70

 
 

4.2. План развоја Издвојеног одељења 
 
 У овом делу приказани су подаци који се односе на план развоја Издвојеног одељења, 
односно пројекција броја ученика у издвојеном одељењу Музичке школе „Др Милоје 
Милојевић“ у Рачи, у периоду од школске 2021/22. до 2026/27. године: 
 
Школска 
година 
 

Предмет 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 2025/2
6 

2026/27

Шестогодишњи 
циклус до 100% 
норме 2026/27. 
 

Клавир 4 7 10 12 14 16 
Виолина 4 7 10 12 14 16 
Гитара 4 7 10 12 14 16 
Хармоника 4 7 10 12 14 16
Флаута 4 7 10 12 14 16

Четворогодишњ
и цикулус до 
50% норме 
2024/25. и даље 

Српско  
традиционално  
певање 

3 7 8 10 10 10 

Српско 
традиционално 
свирање 

3 7 8 10 10 10 

УКУПНО УЧЕНИКА ПО 
ШКОЛСКИМ ГОДИНАМА 

26 49 66 80 90 100 

Остали 
предмети 

Солфеђо 26 49 66 80 70 100 
Теорија музике - - - - - 100 
Корепетитор  8 14 20 24 28 32 
Оркестар/хор/к
амерна 

- - - 80 90 100 

Упоредни 
клавир 

3 7 8 10 10 10 

Групно певање 3 7 8 10 10 10
                                                 
4Природно кретање становништва 1961 ─ 2016. РЗС ДЕВИНФО Статистика 
5Секретаријат за јавне службе и социјална питања ЈЛС 
 
6 Податак за 2019./20. годину је пројектован на основу броја деце која похађају припремни предшколски 
програм. Извор података ПУ „Наша радост“. 
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Групно 
свирање 

- - 8 10 10 10 

Извор података: Музичка школа 

 
 
5. Закључак 
 
5.1. План развоја мреже јавних основних школа у наредном периоду заснива се на следећим 
констатацијама и закључцима: 
 
 
 На основу наведених параметара, може се уочити да број рођене деце у периоду од 2011. 

до 2020. године варира, али да не показује  пад. Узимајући ову чињеницу, као кључну, 
одговорно и доследно радиће се на планирању даљег развоја постојеће мреже јавних 
основних школа (матична школа са седиштем у Рачи, осмогодишње подручне школе у 
Малим Крчмарима, Саранову и Ђурђеву, четворогодишње школе у: Великим 
Крчмарима, Сипићу, Трсци, Вучићу, Мирашевцу, Доњој Рачи, Вишевцу, Сепцима, 
Борцима, Доњим Јарушицама, Поповићу и Бошњану). Оваква мрежа јавних основних 
школа ће омогућити једнако право и доступност образовања и васпитања свој деци и 
ученицима без дискриминације и сегрегације уз потпуни обухват деце и ученика 
одговарајућег узраста за стицање основног образовања у два образовна циклуса. 
Локална самоуправа ће наставити да у сарадњи са школом организује и финансира 
превоз ученика и на тај начин пружи директну подршку породицама ученика, а са 
циљем повећања доступности и смањења осипања ученика из образовног процеса. Са 
циљем омогућивања права на квалитетно образовање локална самоуправа и школа ће у 
сарадњи од 2021. године учинити напоре да обезбеде интернет свим одељењима 
основне школе „Карађорђе“, а циљ за двогодишњи период је и да свако подручно 
одељење  има бар један компјутер и пројектор. Посебну пажњу треба посветити 
планирању подстицајних мера за породице са децом школског узраста из сеоских 
средина, кроз које ће се подстицати родитељи да упишу децу у школу на територији 
свог насеља, уместо у матичну школу у Рачи. За планирање и реализовање ових мера 
неопходна је сарадња представника предшколских установа, локалне самоуправе и 
школе. 

 Посебна пажња у овако конципираном плану развоја посвећује се  ревитализацији 
сеоских подручја. Пратећи напоре које улаже локална самоуправа кроз низ 
подстицајних мера за подстицање опстанка сеоских насеља, радиће се на очувању 
постојеће мреже школа и овом мером допринети стварању услова за задржавање 
становништва у сеоским срединама. Локална самоуправа се опредељује да сноси 
трошкове овако конципиране мреже школа. Такође локална самоуправа ће уложити 
напоре да се очува и унапреди постојаћа школска инфраструктуа. У овом тренутку ради 
се на изради пројектне документације за реконструкцију школа у: 
Ђурђеву, Доњој Рачи, Рачи, Саранову, Малим Крчмарима, Поповићу. Оваква мера 
директно подржава остале подстицајне мере које за циљ имају подстицање останка 
младих породица у сеоским насељима. 

 У циљу обезбеђивања доступности основног образовања за особе са сметњама у 
развоју, кроз реконструкцију школа обезбедиће се физичка доступност простора у 
којима се одвија васпитно-образовни рад. У складу са актуелним стањем и потребама 
биће набављана неопходна наставна и друга средства која омогућавају квалитетан 
образовно-васпитни рад са ученицима који имају потребу за подршком. Локална 
самоуправа ће наставити да финансира пратиоце за све ученика који су у стању потребе. 

 Са циљем смањења осипања ученика из образовног система школа ће сарађивати са 
свим релевантним  институцијама на локалном и регионалном нивоу, а по потреби и са 
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другим институцијама. Посебан акценат у остваривању овог циља биће стављен на 
компензаторне програме и конкретне видове помоћи. 

 У наредном периоду активно ће се пратити и развојни програми и пројекти везани за 
основно образовање на нивоу државе,континуирано анализирати друштвено економска 
и демографска кретања на територији ЈЛС. 

 План мреже јавних основних школа на територији града Крагујевца сачињен је на 
основу података садржаних у Елаборату о економској и педагошкој оправданости и 
испуњености услова за организовање издвојеног одељења Основне музичке школе „Др 
Милоје Милојевић“ Крагујевац у Културном центру у Рачи број: 2264 од 12.06.2020. 
године, а добијених на основу анкете међу 89 родитеља деце предшколског узраста, као 
и ученика првог, другог и трећег разреда основне школе у Рачи: извршеним 
анкетирањем (66 анкетиране деце би уписало музичку школу – 74%, 18 родитеља не би, 
али подржава отварање одељења, 5 родитеља није заинтересовано) установљена је 
потреба и жеља за музичким образовањем а самим тим и за отварањем издвојеног 
одељења Музичке школе „Др Милоје Милојевић“ у Рачи, јер родитељи због радних 
обавеза и из финансијских разлога нису у могућности да својој деци омогуће похађање 
музичке школе у околним градовима. Резултати анкете и иницијатива општине Рача, 
представљали су основ да Музичка школа „Др Милоје Милојевић“ изради напред 
наведени Елаборат о економској и педагошкој оправданости и испуњености услова за 
организовање издвојеног одељења Основне музичке школе „Др Милоје Милојевић“ 
Крагујевац у Културном центру у Рачи, на основу кога је Општинско веће општине Рача 
донело Одлуку бр. 61-2/2021-II-01 од 29.03.2021. године, којом је дата сагласност 
Културном центру „Радоје Домановић“ у Рачи да предузме обавезу опремања и 
уступања простора без накнаде и набавку и одржавање дела инструмената за потребе 
рада издвојеног одељења.  

 Град Крагујевац и општина Рача ће по добијању сагласности надлежног Министарства 
на допуну акта о мрежи јавних основних школа на територији града Крагујевца, 
односно на акт мрежи јавних основних школа на територији општине Рача, посебним 
споразумом регулисати финансирање издвојеног одељења Музичке школе “Др Милоје 
Милојевић” Крагујевац, у Културном центру “Радоје Домановић” у Рачи, у делу који се 
односи на финансирање основног образовања и васпитања, које је у надлежности  
локалне самоуправе. 

 Предложени План мреже јавних основних школа, обезбедиће једнако право и 
доступност основног музичког образовања и васпитања деци и ученицима на 
територији општине Рача, односно пружиће могућност стицања основног музичког 
образовања без обзира на географске, демографске, културне, економске и друге 
карактеристике територије на којој живе. 
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На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне 
самоуправе (''Службени гласник РС'' број 21/2016, 113/2017,95/2018 и 113/2017-
др.закон), Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и мерилима за опис 
радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалнесамоуправе 
(„Службени гласник РС“, број 88/2016, 113/2017-др.закон, 95/2018-др.закон, 86/2019-
др.закон и 157/2020- др.закон), као и члана  71. Статута општине Рача („Сл.гласник 
општине Рача“, број: 3/2019)  члана 2. и члана 34. Пословника о раду Општинског већа  
општине Рача („Сл.гласник општине Рача“ , број: 22/2020), Општинско веће општине Рача 
на  седници одржаној дана 10.09.2021. године, на предлог Начелника Општинске управе 
општине Рача, донело је: 

 
ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И 

ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНЕ РАЧА 
 

Члан 1. 

     У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 
Општинској управи и Општинском правобранилаштву  општине Рача, бр.110-1/2021-II-
01 од 26.02.2021 године, у члану 26. у III делу Правилника који се односи на 
ОРГАНИЗАЦИЈУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈУ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОМ 
ПРАВОБРАНИЛАШТВУ  , код систематизације радних места Општинског 
Правобранилаштва , додаје се: 

 
- ПРАВОБРАНИЛАЧКИ РЕФЕРЕНТ 
- Звање: Референт (виша стручна спрема – 180 ЕСПБ бодова). 
- Број извршиоца: 1 
- Опис послова: 

 Помаже Општинском правобраниоцу у обављању помоћно – техничких   
послова из делокруга Правобранилаштва, вођење евиденције о предметима, 
завођење предмета, припремање предмета за рад, разврставање примљених 
предмета и достављање истих у рад, копирање списа предмета потребне за 
рад Општинског правобраниоца, врши и друге послове предвиђене Законом 
и актом о унутрашњем уређењу и систематизацији  радних места по налогу 
Општинског правобраниоца. 

- Услови:  -високо образовање у области правних наука  стечено на студијама првог 
степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у 
трајању до три године (VI степен стручне спреме), односно високо образовање на 
основним студијама у трајању од три године обима 180 ЕСПБ бодова или високо 
образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о 
високом образовању. 

- Радно искуство: 1 година у струци 
- Положен државни стручни испит. 
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Члан 2. 

 
У осталом делу Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних 

места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву  Општине Рача,  бр.110-
1/2021- II-01 од 26.02.2021 године. остаје на снази. 
 
Члан 3. 
 

Одредбе Правилника о измени и допуни Правилника о унутрашњој  организацији 
и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском правобранилаштву 
општине Рача, ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном Гласнику 
општине Рача“, од када се и примењују. 
 

О б р а з л о ж е њ е: 
 
     У члану 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне 
самоуправе (''Службени гласник РС'' број 21/2016, 113/2017,95/2018 и 113/2017-др.закон), 
у ставу 1.  наводи се  то да се радна места и њихово разврставање  по звањима уређује 
Правилником, затим ставом 2. истог члана регулише се то да  се Правилником утврђује 
опис радних места , звања у којима су радна места разврстана , потребан број извршилаца 
за свако радно место , врста и степен образовања, радно искуство  и други услови  за рад  
на сваком радном месту, у ставу 3. истог члана стоји да у јединици локалне самоуправе , 
односно градској општини , Правилник усваја Веће, следећи став 4. се односи на то да 
Начелник управе припрема обједињен предлог Правилника из става 3. овог члана , који 
доставља Већу на усвајање. 
      Члан  71. Статута општине Рача („Сл.гласник општине Рача“, број: 3/2019),  односи се на 
надлежност општинског Већа. 
         Разлог за  доношење Правилника о измени и допуни Правилника о унутрашњој  
организацији и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинском 
правобранилаштву општине Рача  је потреба за пријемом у радни однос поред 
правобранилачког помоћника и референта са вишом стручном спремом у Општинском 
правобранилаштву, обзиром да је у поступку реализација Пројекта о међуопштинској сарадњи 
општина Раче, Баточине и Лапова који је прихваћен од стране Министарства државне управе 
и локалне самоуправе. Наведено лице би водило  евиденцију о предметима, вршило њихово 
завођење, припремање и др., а све у циљу квалитетног и благовременог вршења уступљених 
послова, као и редовних послова Општинског Правобраниоца за потреба општине Рача. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 110-12/2021-II-01            ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 10.09.2021. године       Ненад Савковић, с.р. 
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На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
Републике Србије“, број 15/2016 и 88/2019), члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др.закон, 
101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачка 12) Статута Општине Рача („Службени 
гласник Општине Рача “, број 3/2019), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа 
општине Рача, на седници одржаној дана 16.09.2021. године, донелa је: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању директора Jавног комуналног  предузећа „РАЧА“ Рача 

 
I 

ДЕЈАН ВЕЉКОВИЋ, из Доње Раче, дипломирани инжењер електротехнике за 
рачунарску технику, ЈМБГ 1812981720014, именује се за директора Јавног комуналног 
предузећа  „Рача “ Рачa, на нови мандатни период од 4 (четири) године. 
 

II 
 Именовани је дужан да ступи на рад у року од 8 (осам) дана од дана објављивања овог 
решења у „Службеном гласнику Републике Србије“. 
 

III 
 Ово Решење је коначно. 
 

IV 
Решење са образложењем објавити у „Службеном гласнику Републике Србије“, 

„Службеном гласнику Општине Рача“, као и на интернет страници Општине Рача www.raca.rs. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике 
Србије“, број 15/2016 и 88/2019)-у даљем тексту:Закон, прописано је да директоре јавних 
предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом 
јединице локалне самоуправе, на период од четири године, на основу спроведеног јавног 
конкурса. 

Статутом општине Рача („Службени гласник Општине Рача “, број 3/2019), и то чланом 
40. став 1. тачка 12)  прописано је да Скупштина општине, у складу са законом, именује 
директоре јавних предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе.     

Скупштина општине  Рача  на седници одржаној 15.06.2021. године, донела је Одлуку 
о спровођењу Јавног конкурса за избор директора Јавно комуналног предузећа „Рача“ Рача  и 
огласила Јавни конкурс број 020-61/2021-I-01. 

Јавни конкурс објављен је у „Службеном гласнику општине Рача “, број 17 од 
15.06.2021. године, „Службеном гласнику Републике Србије“, број 64 од 25.06.2021. године, у 
дневном листу „Данас “, као и на интернет страници Општине Рача www.raca.rs. 

Јавни конкурс је био отворен 30 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
Републике Србије“. 

Јавни конкурс спровела је Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних 
предузећа чији је оснивач општина Рача, коју је именовала Скупштина општине Рача  својим 
Решењем број 020-62/2021-I-01  од 15.06.2021. године. 

Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач 
општина Рача је по истеку рока за подношење пријава, констатовала да је на јавни конкурс за 
именовање директора Јавног  комуналног предузећа „Рача “ Рача  благовремено поднета једна 
пријава уз коју су приложени сви потребни докази.  
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На основу увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање директора 
приложених уз пријаву кандидата, Комисија је у складу са одредбом члана 40. став 5. Закона, 
писменим путем обавестила кандидата за директора Јавно комуналног предузећа „Рача “ Рача 
, Дејана Вељковића  из Раче  о томе када почиње изборни поступак. 

Комисија за спровођење конкурса за избор директора је, примењујући мерила утврђена 
Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник 
Републике Србије“, број 65/2016), спровела изборни поступак у коме је увидом у податке из 
пријаве, прибављену и поднету документацију и усменим разговором са  кандидатом, 
извршила оцену стручне оспособљености, знања и вештине кандидата. 
 Оцене које кандидат у складу са Уредбом може да добије имају следеће значење: Оцена 
један  (1)- „не задовољава“, оцена два (2)-„делимично задовољава и оцена три (3)-у потпуности 
задовољава. 

На основу спроведеног изборног поступка, у складу са чланом 40. став 3. Закона, 
Комисија је на седници одржаној 01.09.2021. године, утврдила резултат за кандидата Дејана 
Вељковића  из Раче  и на основу члана 41. став 1. Закона о јавним предузећима саставила Ранг 
листу за избор директора Јавно комуналног  предузећа „Рача “  Рача , и то: 

1. Дејан Вељковић  из Доње Раче , кога је Комисија оценила оценом 3 (три).  
На основу достављене Ранг листе кандидата за избор директора Јавног комуналног  

предузећа „Рача “ Рача и Записника о спроведеном изборном поступку за избор директора 
Јавно комуналног предузећа „Рача “ Рача , Општинска управа општине Рача  је припремила 
Нацрт акта о именовању првог кандидата са Ранг листе за директора Јавног комуналног  
предузећа „Рача“  Рача, који је био и једини кандидат у поступку избора директора наведеног 
јавног предузећа. 

 Имајући у виду напред наведено, Општинско веће Општине Рача је размотрило Нацрт акта 
о именовању директора Јавног комуналног предузећа  „Рача“ Рача  и утврдило Предлог 
решења о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Рача“ Рача  и предложило 
Скупштини општине Рача  да предлог размотри и усвоји. 

Решење о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Рача“ Рача је коначно, 
сходно члану 41. став 4. Закона. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
Број: 020-111/2021-I-01      ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 16.09.2021. године         Бранко Радосављевић, с.р. 
 

На основу члана 56. Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број 3/2019), 
Скупштина општине Рача, на предлог одборничке групе у СО Рача „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ 
– ЗА НАШУ ДЕЦУ“, на седници одржаној дана 16.09.2021.године, донела је: 

 
 

РЕШЕЊЕ  
О ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА И ЗАМЕНИКА СЕКРЕТАРА КОМИСИЈЕ  

ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
 
 

I За секретара Комисије за избор чланова савета Месних заједница именује се дипл. 
правник Сузана Милошевић из Доње Раче, општина Рача, док се за заменика секретара именује 
дипл. правник  Снежана Миљковић из Раче, улица Вука Караџића број 4. 

II Разрешава се дужности секретара досадашњи секретар, Немања Лугавац из Раче, 
улица Карађорђева 72, због поднете оставке.  



Број 24, страна 33 Службени гласник општине Рача 16.09.2021. године 

III Разрешава се дужности заменика секретара досадашњи заменик секретара, Сузана 
Милошевић из Доње Раче, општина Рача. 

IV Решење ступа на снагу даном доношења.  
V Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача. 
 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-114/2021-I-01      ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 16.09.2021. године         Бранко Радосављевић, с.р. 
 
 

На основу чланова 142. став 2. и 143. став 7.  Пословника о раду Скупштине општине 
Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 6/2008), Скупштина општине Рача, на предлог 
Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 16.09.2021. године, донелa је: 
 

ЗАКЉУЧАК 
 

1. У складу са мишљењем Комисије за планове општине Рача, прихвата се информација 
о Одлуци Скупштине града Крагујевца број 350-800/21-1, од 23.04.2021. године, о 
приступању изради Измене и допуне Плана детаљне регулације „Радна зона Собовица-
Лужнице“, којим је предвиђена изградња мањег аеродрома кодне ознаке 2Ц, на 
територији града Крагујевца, а чији се утицај делом простире и на територију општине 
Рача.  

 
2. Општина Рача је сагласна да се настави са активностима на изради Измене и допуне 

Плана детаљне регулације „Радна зона Собовица-Лужнице“ из тачке 1. овог Закључка 
и у овој фази израде, општина Рача нема посебних захтева и сугестија. 

 
3. Обавезује се ЈП „Урбанизам“- Крагујевац, као обрађивач Измене и допуне Плана 

детаљне регулације „Радна зона Собовица-Лужнице“, да извештава општину Рача о 
даљем току израде Измене и допуне ПДР-а, као и о терминима јавног увида у нацрт 
плана. 

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-110/2021-I-01      ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 16.09.2021. године         Бранко Радосављевић, с.р. 
 

На основу члана 60 став 2. и 4. Закона о пољопривредном земљишту (,,Службени 
гласник РС'', бр.62/06, 65/08-др.закон,  41/09, 112/2015, 80/2017 и 95/18), члана 4.став. 1. тачка 14 
а.Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта 
у државној својини (''Сл.гласник РС'', бр.16/17, 111/17, 18/19, 45/19, 3/20, 25/20, 133/20 и 63/2021) 
и члана 7. и 16. Пословника о раду Комисије за израду предлога Годишњег Програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Рача за 2021.годину ( 
''Сл.гласник општине Рача'', бр.17/2020), (у даљем тексту Комисија), Комисија на седници 
одржаној дана 14.09.2021.г., сачинила је: 

 
ИСПРАВКУ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ 

I У Годишњем програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 
територији општине Рача за 2021.годину (''Сл.гласник општине Рача'' бр.12/2021 од 
31.03.2021.г.), (у даљем тексту Програм), поднаслов: Преглед груписаних јавних надметања, 
врши се исправка техничке грешке тако што се код јединице јавног надметања (шифре ЈН) број 
111 КО Вучић, потес ''Доње Поље''  додаје:  катастарска парцела бр.73/8, ЛН: 873, по култури 
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и класи: њива 2.класе, са фактичким стањем: њива, основом закупа: закуп, са површином: 0,2755 
ха, тако да се укупна површина опредељена за давање у закуп код ЈН бр.111 КО Вучић брише и 
уписије нова укупна површина: ''1.44.26 ха''. 
II Остали делови Програма остају непромењени. 
III Ово Решење ступа на снагу даном доношења и исто објавити у Службеном гласнику општине  
Рача. 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Одредбама члана 4.став. 1. тачка 14 а.Правилника о условима и поступку давања у закуп и на 
коришћење пољопривредног земљишта у државној својини  (''Сл.гласник РС'', бр.16/17, 111/17, 
18/19, 45/19, 3/20, 25/20, 133/20 и 63/2021), регулисано је (Општи услови давања 
пољопривредног земљишта на коришћење, односно у закуп по основу права пречег закупа) да 
се код поступка давања у закуп путем јавног надметања нарочито стара да се могу вршити 
техничке исправке Годишњег програма ако након његовог доношења дође до обнове катастра 
непокретности у складу са законом којим се уређује државни премер и катастар непокретности, 
односно ако се утврди право својине Републике Србије на пољопривредном земњишту које није 
обухваћено Годишњим програмом. 
Како је Решењем Републичког геодетског завода, Службе за катастар непокретности Рача, 
бр.952-02-4-031-112957/2021 од 25.08.2021.г., дозвољено провођене промене у бази подата 
катастра непокретности и то: Лист непокретности 873 КО Вучић, упис права својине у корист 
Републике Србије, Београд, са делом поседа 1/1, упис права коришћења у корист Министарство 
пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, Београд, Немањина 22-26 са делом поседа 1/1, на 
непокретности катастарска парцела бр.73/8, њива 2.класе, површина 2755м2, извршена је као у 
диспозитиву овог решења а у складу са чл. 4.став. 1. тачка 14 а. Правилника о условима и 
поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини, 
исправка техничке грешке у Програму обзиром да је након његовог доношења утврђено право 
својине Републике Србије на пољопривредном земњишту које није обухваћено Годишњим 
програмом заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине 
Рача за 2021.годину. 
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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. 


