Рача, 04.03.2011. године – број 1

Цена 100,00 динара

САДРЖАЈ

Oдлуке
Одлука о потврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине Рача, Бојану Петровићу из Поповића
Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Рача, Горану Миленовићу из Саранова
Одлука о потврђивању престанка мандата одборнику Скупштине општине Рача, Слађани Миловановић из
Поповића
Одлука о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Рача, Данијели Златић из Раче
Одлука о коришћењу и накнади за мобилне службене телефонске бројеве за одборнике Скупштине општине
Рача
Одлука о давању сагласности Председнику општине Рача и Директору Фонда за грађевинско земљиште
општине Рача за потписивање Анекса I Уговора о пословно-техничкој сарадњи на реализацији Програма
гасификације општине Рача
Одлука о оснивању Канцеларије за подршку пољопривредним произвођачима
Одлука о финансирању трошкова мастер студија једног студента за студије Master of Sciance програм IfaS
Института, Универзитета Trier
Одлука о усвајању извештаја о раду Основне школе "Карађорђе" из Раче за 2009. и 2010. годину
Одлука о усвајању извештаја о раду Средње школе "Ђура Јакшић" из Раче за 2010. годину
Одлука о усвајању извештаја о раду ЈКП "Рача" из Раче за 2009. и 2010. годину
Одлука о усвајању извештаја о раду Народне библиотеке "Радоје Домановић" из Раче за 2009. и 2010. годину
Одлука о усвајању извештаја о раду Фонда за грађевинско земљиште општине Рача за 2009. и 2010. годину
Одлука о усвајању извештаја о раду Фонда за локалне и некатегорисане путеве општине Рача за 2009. и 2010.
годину
Одлука о усвајању извештаја о раду Фонда за водопривреду, уређење пољопривредног земљишта, шумарства и
заштиту животне средине општине Рача за 2009. и 2010. годину
Одлука о усвајању извештаја о раду Инкубатор центра за развој предузетништва "Рача" из Раче за 2009. и 2010.
годину
Одлука о усвајању извештаја о раду Дечјег вртића "Наша радост" из Раче за 2009. и 2010. годину
Одлука о усвајању извештаја о раду Културног центра "Радоје Домановић" из Раче за 2010. годину
Одлука о усвајању извештаја о раду Дома здравља "Милоје Хаџић - Шуле" из Раче за 2009. и 2010. годину
Одлука о усвајању извештаја о раду Центра за социјални рад "Шумадија" за општине Баточина, Рача и Лапово за
2009. и 2010. годину
Одлука о формирању Координационог тела у имплементацији Стратегије одрживог развоја општине Рача
Решења
Решење о разрешењу чланова Управног одбора Дома здравља "Милоје Хаџић - Шуле у Рачи
Решење о именовању чланова Управног одбора Дома здравља "Милоје Хаџић - Шуле у Рачи
Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Дома здравља "Милоје Хаџић - Шуле у Рачи
Решење о именовању члана Надзорног одбора Дома здравља "Милоје Хаџић - Шуле у Рачи
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Број 1, страна 2

Службени гласник општине Рача

04.03.2011. године

На основу члана 151. став 1. Пословника о раду Скупштине оптине Рача, ("Сл.
гласник општине Рача", број 6/08) и члана 46. став 4. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС“ 129/07), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана
03.03.2011. године, донела је:

ОДЛУКУ
1. Престаје мандат одборнику Бојану Петровићу из Поповића у Скупштини општине Рача,
због подношења оставке.
2. Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Рача“.
3. Против ове Одлуке може се изјавити жалба Вишем суду у Крагујевцу у року од 48 часова
од дана доношења Одлуке.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредби члана 151. став 1.
Пословника о раду Скупштине општине Рача, ("Сл. гласник општине Рача", број 6/08), којим
је уређено да се акти Скупштине општине израђују на основу Записника о раду седнице на
којој су донети и члана 46. став 4. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“
129/07), којим је прописано да је Скупштина дужна да о оставци која је поднета између две
седнице, одлучи на првој наредној седници Скупштине.
Бојан Петровић из Поповића, дана 28.02.2011. године, поднео је оставку на место
одборника у Скупштини општине Рача.
Дана 03.03.2011. године, Мандатно-имунитетска комисија Скупштине општине Рача
је разматрајући оставку Бојана Петровића из Поповића, закључила да су се створили
законски услови за престанак мандата наведеном одборнику.
Како је чланом 46. став 4. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“
129/07) прописано да је Скупштина, у случају подношења оставке између две седнице, дужна
да одлучи о поднетој оставци на првој наредној седници, Скупштина општине Рача је на
својој седници одржаној дана 03.03.2011. године, разматрала предлог Одлуке о утврђивању
престанка мандата одборнику Бојан Петровић из Поповића, са свим поднетим и наведеним
документима, и донела гласањем, у складу са законом и Пословником о свом раду, одлуку
као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-5/11-I
Дана: 03.03.2011. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

Број 1, страна 3

Службени гласник општине Рача

04.03.2011. године

На основу члана 151. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Рача ("Сл.
гласник општине Рача", број 6/08), а у вези члана 48. Закона о локалним изборима ("Сл.
гласник РС", број 129/07), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 03.03.2011.
године, донела је:
ОДЛУКУ
1. Потврђује се мандат у Скупштини општине Рача одборнику Горану Миленовићу из
Саранова, рођеном 10.10.1983. године, кога је предложио Општински одбор
СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ
ПАРТИЈЕ
СРБИЈЕ,
као
подносилац
изборне
листе
"СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ-ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА
СРБИЈЕ-ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА-Душан Ђоковић", на мандатни период до истека мандата
Бојану Петровићу из Поповића, коме је престао мандат одборника у Скупштини општине
Рача.
2. Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.
3.Против ове Одлуке може се изјавити жалба Вишем суду у Крагујевцу, у року од 48
часова од дана доношења Одлуке.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредби члана 151. став 1.
Пословника о раду Скупштине општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 6/08), којим
је уређено да се акти Скупштине општине израђују на основу Записника о раду седнице на
којој су донети и члана 48. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“
129/07), којим је прописано да кад одборнику престане мандат пре истека времена на који је
изабран, мандат припада подносиоцу изборне листе са чије листе је био изабран одборник
коме је престао мандат.
Одлуком Скупштине општине Рача број 020-5/2011-I, од 03.03.2011. године, утврђен
је престанак мандата одборнику Бојану Петровићу из Поповића, због поднете оставке.
Општински одбор Социјалистичке Партије Србије, поднео је Општинској изборној
комисији предлог да се изда уверење о избору за одборника Горана Миленовића из
Саранова, који се налази на изборној листи "СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ-ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА-Душан
Ђоковић ". Разматрајући наведени предлог Општинска изборна комисија је именованом
издала уверење о избору за одборника.
Дана 03.03.2011. године, Мандатно-имунитетска комисија Скупштине општине Рача
је закључила да је Општинска изборна комисија општине Рача, у складу са чланом 48. Закона
о локалним изборима ("Сл. гласник РС", број 129/2007), издала уверење о избору Горана
Миленовића из Саранова за одборника, као и да о потврђивању мандата одборницима
одлучује Скупштина општине Рача, у складу са законом.
Скупштина општине Рача је на седници одржаној дана 03.03.2011. године, разматрала
предлог Одлуке о потврђивању мандата новом одборнику Горану Миленовићу из Саранова,
са свим поднетим и наведеним документима, и донела гласањем, у складу са законом и
Пословником о свом раду, одлуку као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-6/11-I
Дана: 03.03.2011. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

Број 1, страна 4

Службени гласник општине Рача

04.03.2011. године

На основу члана 151. став 1. Пословника о раду Скупштине оптине Рача, ("Сл.
гласник општине Рача", број 6/08) и члана 46. став 4. Закона о локалним изборима
(„Службени гласник РС“ 129/07), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана
03.03.2011. године, донела је:

ОДЛУКУ
4. Престаје мандат одборнику Слађани Миловановић из Поповића у Скупштини општине
Рача, због подношења оставке.
5. Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Рача“.
6. Против ове Одлуке може се изјавити жалба Вишем суду у Крагујевцу у року од 48 часова
од дана доношења Одлуке.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредби члана 151. став 1.
Пословника о раду Скупштине општине Рача, ("Сл. гласник општине Рача", број 6/08), којим
је уређено да се акти Скупштине општине израђују на основу Записника о раду седнице на
којој су донети и члана 46. став 4. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“
129/07), којим је прописано да је Скупштина дужна да о оставци која је поднета између две
седнице, одлучи на првој наредној седници Скупштине.
Слађана Миловановић из Поповића, дана 28.02.2011. године, поднела је оставку на
место одборника у Скупштини општине Рача.
Дана 03.03.2011. године, Мандатно-имунитетска комисија Скупштине општине Рача
је разматрајући оставку Слађане Миловановић из Поповића, закључила да су се створили
законски услови за престанак мандата наведеном одборнику.
Како је чланом 46. став 4. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“
129/07) прописано да је Скупштина, у случају подношења оставке између две седнице, дужна
да одлучи о поднетој оставци на првој наредној седници, Скупштина општине Рача је на
седници одржаној дана 03.03.2011. године, разматрала предлог Одлуке о утврђивању
престанка мандата одборнику Слађани Миловановић из Поповића, са свим поднетим и
наведеним документима, и донела гласањем, у складу са законом и Пословником о свом
раду, одлуку као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-7/11-I
Дана: 03.03.2011. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

Број 1, страна 5

Службени гласник општине Рача

04.03.2011. године

На основу члана 151. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Рача ("Сл.
гласник општине Рача", број 6/08), а у вези члана 48. Закона о локалним изборима ("Сл.
гласник РС", број 129/07) Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 03.03.2011.
године, донела је:
ОДЛУКУ
1. Потврђује се мандат у Скупштини општине Рача одборнику Данијели Златић из
Раче, рођеној 17.02.1984. године, коју је предложила Демократска странка, као подносилац
изборне листе "Демократска странка – Борис Тадић", на мандатни период до истека мандата
Слађани Миловановић из Поповића, којој је престао мандат одборника у Скупштини
општине Рача.
2. Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.
3.Против ове Одлуке може се изјавити жалба Вишем суду у Крагујевцу, у року од 48
часова од дана доношења Одлуке.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредби члана 151. став 1.
Пословника о раду Скупштине општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 6/08), којим
је уређено да се акти Скупштине општине израђују на основу Записника о раду седнице на
којој су донети и члана 48. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“
129/07), којим је прописано да кад одборнику престане мандат пре истека времена на који је
изабран, мандат припада подносиоцу изборне листе са чије листе је био изабран одборник
коме је престао мандат.
Одлуком Скупштине општине Рача број 020-7/2011-I, од 03.03.2011. године, утврђен
је престанак мандата одборнику Слађани Миловановић из Поповића, због поднете оставке.
Демократска странка, поднела је Општинској изборној комисији предлог да се изда
уверење о избору за одборника Данијели Златић из Раче, која се налази на изборној листи
"Демокртаска странка-Борис Тадић". Разматрајући наведени предлог Општинска изборна
комисија је именованој издала уверење о избору за одборника.
Дана 03.03.2011. године Мандатно-имунитетска комисија Скупштине општине Рача је
закључила да је Општинска изборна комисија општине Рача, у складу са чланом 48. Закона о
локалним изборима ("Сл. гласник РС", број 129/2007), издала уверење о избору Данијеле
Златић из Раче за одборника, као и да о потврђивању мандата одборницима одлучује
Скупштина општине Рача, у складу са законом.
Скупштина општине Рача је на седници одржаној дана 03.03.2011. године, разматрала
предлог Одлуке о потврђивању мандата новом одборнику Данијели Златић из Раче, са свим
поднетим и наведеним документима, и донела гласањем, у складу са Законом и Пословником
о свом раду, одлуку као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-8/11-I
Дана: 03.03.2011. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

Број 1, страна 6

Службени гласник општине Рача

04.03.2011. године

На основу члана 32 став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС",
број 129/07) и члана 45. став 1. тачка 7) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача",
број 06/08, 2/2010 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана
03.03.2011. године, донела је:

ОДЛУКУ
O КОРИШЋЕЊУ И НАКНАДИ ЗА МОБИЛНЕ СЛУЖБЕНЕ ТЕЛЕФОНСКЕ
БРОЈЕВЕ
ЗА ОДБОРНИКЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Члан 1.

Овом Одлуком уређује се коришћење и накнада за мобилне службене телефонске
бројве за одборнике Скупштине општине Рача.
Члан 2.

У оквиру мобилне мреже општине Рача, одборницима Скупштине општине Рача,
омогућује се употреба службених мобилних телефонских бројева (укупно 31), чија месечна
претплата за њих иде на терет буџета општине Рача.
Члан 3.

Трошкове месечних рачуна плаћају одборници који су задужили бројеве, кроз исплату
дневница за присутност на седницама Скупштине општине Рача.
Члан 4.

Сви одборници који су корисници службених мобилних телефонских бројева дужни
су да потпишу реверс о задужењу, да закључе уговор о коришћењу службеног телефонског
броја, као и да дају писмену сагласност да им се износ месечног рачуна наплати
обустављањем истог од дневница за присутност на седницама Скупштине општине Рача,
почев од дана задужења.
Овлашћује се Председник Скупштине општине Рача, да склопи уговоре са
одборницима Скупштине општине Рача о коришћењу бројева службених мобилних
телефона.
Члан 5.
Одборници који су задужили службене мобилне телефонске бројеве, дужни су да по
престанку мандата исте врате у року од три дана од дана престанка мандата.
Члан 6.
Саставни део ове Одлуке чини оверени и потписани списак свих одборника са
задуженим мобилним телефонским бројевима.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број:020-9/2011-I
Дана: 03.03.2011. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.
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На основу члана 32 став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС",
број 129/07) и члана 45. став 1. тачка 7) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача",
број 06/08, 2/2010 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа
општине Рача, на седници одржаној дана 03.03.2011. године, донела је:

ОДЛУКУ
Даје се сагласност Председнику општине Рача и Директору Фонда за грађевинско
земљиште општине Рача, да потпишу Анекс I Уговора о пословно-техничкој сарадњи на
реализацији Програма гасификације општине Рача, планираног за 2010., 2011. и 2012/2013.
годину.
Текст Анекс I Уговора о пословно-техничкој сарадњи на реализацији Програма
гасификације општине Рача, планираног за 2010., 2011. и 2012/2013. годину, чини саставни
део ове Одлуке.

Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-10/2011-I
Дана: 03.03.2011. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС",
број 129/07) и члана 45. став 1. тачка 7) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача",
број 06/08, 2/2010 и 12/2010), на предлог Општинског већа општине Рача, Скупштина
општине Рача, на седници одржаној дана 03.03.2011. године, донела је:

ОДЛУКУ
О ОСНИВАЊУ КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ПОДРШКУ ПОЉОПРИВРЕДНИМ
ПРОИЗВОЂАЧИМА
Члан 1.
Формира се Канцеларија за подршку пољопривредним произвођачима општине Рача.
Члан 2.
Канцеларија за подршку пољопривредним произвођачима обављаће стручне и
администартивне послове везане за помоћ и пружање информација пољопривредним
произвођачима са територије општине Рача.
Члан 3.
За обављање стручних и администартивних послова у канцеларији ће бити
ангажована лица из редова запослених у Oпштинској управи oпштине Рача , а која су прошла
обуку кроз пројекат "Јачање локалног економског развоја општине Рача, јачањем капацитета
пољопривредних произвођача", који је финансиран од стране Европске уније.
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Члан 4.
Канцеларија почиње са радом 01.04.2011.године.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
Општине Рача.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020- 11/2011-I
Дана: 03.03.2011. год.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 32 став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС",
број 129/07) и члана 45. став 1. тачка 7) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача",
број 06/08, 2/2010 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа
општине Рача, на седници одржаној дана 03.03.2011. године, донела је:
ОДЛУКУ
о финансирању трошкова мастер студија
једног студента за студије Master of Sciance program IfaS Instituta, Univerziteta Trier
Члан 1.
Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља (у даљем тексту:
Агенција) се обавезује да сноси трoшкове школарине и уписа у износу од 3.000 (три
хиљаде) еура, а локалне самоуправе Крагујевац, Рача, Лапово, Деспотовац и Ђуприја, се
обавезује се да сносе остале трошкове у износу од по 2.000 (две хиљаде) еура годишње,
везане за финансирању трошкова мастер студија једног студента за студије Master of Sciance
program IfaS Instituta, Univerziteta Trier.
Наведена средства из става 1. служе за покривање трошкова школарине и уписа,
смештаја у студентском дому, трошкова исхране, здравственог осигурања и трошкова
превоза.
Члан 2.
Школовање траје две године, а организовано је кроз три семестра предавања, један
семестар праксе и израду завршног мастера рада, а у циљу подизања капацитета Агенције и
локалних самоуправа.
Члан 3.
Услове конкурса дефинисаће Агенција и локалне самоуправе споразумно, а избор
кандидата ће се извршити на основу јавног конкурса.
Изабрани кандидат ће бити дужан да редовно похађа наставу и да после завршетка
студија остане на раду у Агенцији пет година, да ради на пословима израде пројеката за
потребе локалних самоуправа из области Управљања протоком материјала, да развија
сарадњу са IfaS институтом, да ради на унапређењу знања из области заштите животне
средине и коришћења обновљивих извора енергије.
Детаљи ће бити дефинисани посебним Уговором између стипендиста и Агенције.
Члан 4.
Агенција и локалне самоуправе ће средства обезбеђивати на годишњем нивоу
уплатом на посебан рачун који се води на име Агенције.
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Члан 5.
Административне послове обављаће запослени у Агенцији.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рача.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-12/2011-I
Дана: 03.03.2011. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 45. став 1. тачка 27) Статута општине Рача ("Службени гласник
општине Рача" број 6/08, 2/2010 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на седници одржаној
дана 03.03.2011. године, донела је:

ОДЛУКУ
Усваја се извештај о раду Основне школе "Карађорђе" из Раче за 2009. и 2010. годину.
Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број:020-13/11-I
Дана: 03.03.2011. године

Председник
Скупштине општине Рача
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 45. став 1. тачка 27) Статута општине Рача ("Службени гласник
општине Рача" број 6/08, 2/2010 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на седници одржаној
дана 03.03.2011. године, донела је:

ОДЛУКУ
Усваја се извештај о раду Средње школе "Ђура Јакшић" из Раче за 2010. годину.
Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број:020-14/11-I
Дана: 03.03.2011. године

Председник
Скупштине општине Рача
Душан Ђоковић, с.р.
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На основу члана 45. став 1. тачка 27) Статута општине Рача ("Службени гласник
општине Рача" број 6/08, 2/2010 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на седници одржаној
дана 03.03.2011. године, донела је:

ОДЛУКУ
Усваја се извештај о раду ЈКП "Рача" из Раче за 2009. и 2010. годину.
Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број:020-15/11-I
Дана: 03.03.2011. године

Председник
Скупштине општине Рача
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 45. став 1. тачка 27) Статута општине Рача ("Службени гласник
општине Рача" број 6/08, 2/2010 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на седници одржаној
дана 03.03.2011. године, донела је:

ОДЛУКУ
Усваја се извештај о раду Народне библиотеке "Радоје Домановић" из Раче за 2009. и
2010. годину.
Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број:020-16/11-I
Дана: 03.03.2011. године

Председник
Скупштине општине Рача
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 45. став 1. тачка 27) Статута општине Рача ("Службени гласник
општине Рача" број 6/08, 2/2010 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на седници одржаној
дана 03.03.2011. године, донела је:

ОДЛУКУ
Усваја се извештај о раду Фонда за грађевинско земљиште општине Рача за 2009. и
2010. годину.
Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број:020-17/11-I
Дана: 03.03.2011. године

Председник
Скупштине општине Рача
Душан Ђоковић, с.р.
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На основу члана 45. став 1. тачка 27) Статута општине Рача ("Службени гласник
општине Рача" број 6/08, 2/2010 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на седници одржаној
дана 03.03.2011. године, донела је:

ОДЛУКУ
Усваја се извештај о раду Фонда за локалне и некатегорисане путеве општине Рача за
2009. и 2010. годину.
Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број:020-18/11-I
Дана: 03.03.2011. године

Председник
Скупштине општине Рача
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 45. став 1. тачка 27) Статута општине Рача ("Службени гласник
општине Рача" број 6/08, 2/2010 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на седници одржаној
дана 03.03.2011. године, донела је:

ОДЛУКУ
Усваја се извештај о раду Фонда за водопривреду, уређење пољопривредног
земљишта, шумарства и заштиту животне средине општине Рача за 2009. и 2010. годину.
Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број:020-19/11-I
Дана: 03.03.2011. године

Председник
Скупштине општине Рача
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 45. став 1. тачка 27) Статута општине Рача ("Службени гласник
општине Рача" број 6/08, 2/2010 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на седници одржаној
дана 03.03.2011. године, донела је:

ОДЛУКУ
Усваја се извештај о раду Инкубатор центра за развој предузетништва "Рача" из Раче
за 2009. и 2010. годину.
Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број:020-20/11-I
Дана: 03.03.2011. године

Председник
Скупштине општине Рача
Душан Ђоковић, с.р.
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На основу члана 45. став 1. тачка 27) Статута општине Рача ("Службени гласник
општине Рача" број 6/08, 2/2010 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на седници одржаној
дана 03.03.2011. године, донела је:

ОДЛУКУ
Усваја се извештај о раду Дечјег вртића "Наша радост" из Раче за 2009. и 2010.
годину.
Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број:020-21/11-I
Дана: 03.03.2011. године

Председник
Скупштине општине Рача
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 45. став 1. тачка 27) Статута општине Рача ("Службени гласник
општине Рача" број 6/08, 2/2010 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на седници одржаној
дана 03.03.2011. године, донела је:

ОДЛУКУ
Усваја се извештај о раду Културног центра "Радоје Домановић" из Раче за 2010.
годину.
Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број:020-22/11-I
Дана: 03.03.2011. године

Председник
Скупштине општине Рача
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 45. став 1. тачка 27) Статута општине Рача ("Службени гласник
општине Рача" број 6/08, 2/2010 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на седници одржаној
дана 03.03.2011. године, донела је:

ОДЛУКУ
Усваја се извештај о раду Дома здравља "Милоје Хаџић-Шуле" из Раче за 2009. и
2010. годину.
Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број:020-23/11-I
Дана: 03.03.2011. године

Председник
Скупштине општине Рача
Душан Ђоковић, с.р.
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На основу члана 45. став 1. тачка 27) Статута општине Рача ("Службени гласник
општине Рача" број 6/08, 2/2010 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на седници одржаној
дана 03.03.2011. године, донела је:

ОДЛУКУ
Усваја се извештај о раду Центра за социјални рад "Шумадија" за општине Баточина,
Рача и Лапово за 2009. и 2010. годину.
Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број:020-24/11-I
Дана: 03.03.2011. године

Председник
Скупштине општине Рача
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број
129/07) и члана 45. став 1. тачка 7) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 06/08,
2/2010 и 12/2010), на предлог Општинског већа општине Рача, Скупштина општине Рача, на седници
одржаној дана 03.03.2011. године, донела је:
ОДЛУКУ
о формирању Координационог тела у имплементацији
Стратегије одрживог развоја општине Рача

1. Формира се Координационо тело у имлементацији Стратегије одрживог развоја општине Рача
за период 2010-2015.година, у следећем саставу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Душан Ћоковић, за председника Координационог тела;
Драгана Антонијевић, дипл.ецц.- Координатор КЛЕР-а, за члана;
Драгана Прокић, дипл. инг. агрономије, за члана;
Ивица Марковић, Директор ЈКП" Рача", за члана;
Драган Николић, представник Службе за Катастар непокретности Рача;
Биљана Рашић, економиста, за члана;
Давор Тимотијевић, представник Удружења предузетника Рача, за члана;
Марија Николић, дипл.правник, за члана;
Сашка Милојевић, директор Културног центра " Радоје Домановић", за члана;
Милица Симић, директор Народне библиотеке " Р.Домановић", за члана;
Зоран Јовановић, директор Основне школе" Карађорђе", за члана;
Небојша Павловић, директор Средње школе, за члана;
Оливера Толић, директор дечијег вртића " Наша радост", за члана;
Љиљана Вулетић, представник Центра за социјални рад" Шумадија ", за члана;
Дејан Милосављевић, директор Дома Здравља" Милоје Хаџић-Шуле", за члана;
Зоран Андрејић, Директор Фондова општине Рача, за члана;
Бранимир Џенопољац, представник Регионале Агенције за економски развој
Шумадије и Поморавља, за члана.

2. Задатак Координационог тела је да усвоји и реализајуе План имплементације за сваку годину
имплементације Стратегије, утврди Програме и Пројекте који ће се финансирати за сваку
буџетску годину и изврши оцену успешности имплементације Стратегије.
3. Председник Координационог тела је у обавези да подноси извештај Скупштини општине Рача
о степену имплементације Статешког документа најкасније до 31.12. текуће године, за сваку
годину током примене Стратегије.
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4. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине
Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број:020-25/11-I
Дана: 03.03.2011. године

Председник
Скупштине општине Рача
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС",
број 129/07) и члана 45. став 1. тачка 10) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине
Рача", број 6/08, 2/2010 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана
03.03.2011. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
о разрешењу чланова Управног одбора
Дома здравља "Милоје Хаџић-Шуле" у Рачи
Разрешавају се чланови Управног одбора Дома здравља "Милоје Хаџић-Шуле" у
Рачи, и то:
Представници Дома здравља:
1) Др. Стефан Гаровић, уролог;
2) Славица Тодоровић, медицинска сестра.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-26/2011-I
Дана: 03.03.2011. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС",
број 129/07) и члана 45. став 1. тачка 10) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача",
број 6/08, 2/2010 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 03.03.2011.
године, донела је:
РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног одбора
Дома здравља "Милоје Хаџић-Шуле" у Рачи
Именују се чланови Управног одбора Дома здравља "Милоје Хаџић-Шуле" у Рачи, на
период до истека мандата Управног одбора, и то:
Представници Дома здравља:
1) Александар Стојановић, специјалиста неурологије;
2) Горица Петковић, специјалиста педијатрије.
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Решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења.
Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-27/2011-I
Дана: 03.03.2011. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС",
број 129/07) и члана 45. став 1. тачка 10) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине
Рача", број 6/08, 2/2010 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана
03.03.2011. године, донела је:

РЕШЕЊЕ
о разрешењу члана Надзорног одбора
Домa здравља "Милоје Хаџић - Шуле" у Рачи-представник Дома здравља

Др. Дејан Милосављевић из Крагујевца, разрешава се дужности члана Надзорног
одбора Домa здравља "Милоје Хаџић - Шуле" у Рачи.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-28/2011-I
Дана: 03.03.2011. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС",
број 129/07) и члана 45. став 1. тачка 10) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине
Рача", број 6/08, 2/2010 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана
03.03.2011. године, донела је:

РЕШЕЊЕ
о именовању члана Надзорног одбора
Домa здравља "Милоје Хаџић - Шуле" у Рачи-представник Дома здравља

Др. Јелица Аџић из Раче, именујe се за члана Надзорног одбора Домa здравља
"Милоје Хаџић - Шуле" у Рачи, на период до истека мандата Надзорном одбору.
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Решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења.
Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-29/2011-I
Дана: 03.03.2011. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, 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 Душица Миљојковић, секретар
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205.

