Рача, 06.01.2014. године – број 1

Цена 100,00 динара

САДРЖАЈ

Одлуке
Одлука о разрешењу заменика Председника општине Рача
Одлука о избору заменика Председника општине Рача
Одлука о разрешењу члана Општинског већа општине Рача
Одлука о избору члана Општинског већа општине Рача
Решења
Решење о наложеним мерама за обезбеђивање зграде општине Рача
Решење о давању сагласности на Споразум о утврђивању критеријума и формирању Комисије
за случајеве исплате солидарне помоћи
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Број 1, страна 2

Службени гласник општине Рача

06.01.2014. године

На основу члана 32. став 1. тачка 12), a у вези са чланом 50. став 2. Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07) и члана 45. став 1. тачка 13), а у вези са чланом
75. став 1. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача" број 6/2008, 2/2010 и 12/2010),
Скупштина општине Рача, на предлог Председника општине Рача, на седници одржаној дана
06.01.2014. године, донела је:
ОДЛУКУ
о разрешењу заменика Председника општине Рача
1. Будимир Миленковић из Бошњана, општина Рача, разрешава се функције заменика
Председника општине Рача.
2. Именовани из тачке 1. ове Одлуке је дужан да врши текуће послове из своје
надлежности до ступања на дужност новог заменика Председника општине Рача.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-1/2014-I-01
Дана: 06.01.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 12) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС",
број 129/07) и члана 45. став 1. тачка 13) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача"
број 6/2008, 2/2010 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на предлог Председника општине
Рача, на седници одржаној дана 06.01.2014. године, донела је:

ОДЛУКУ
о избору заменика Председника општине Рача
1. Јован Голубовић из Сипића, општина Рача, рођен 29.11.1977. године, БИРА СЕ за
заменика Председника општине Рача, на мандатни период до истека мандата
Председнику општине Рача.
2. Именованом из тачке 1. ове Одлуке, избором на функцију заменика Председника
општине Рача, престаје мандат одборника у Скупштини општине Рача.
3. Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, од када ће именовани из
тачке 1. ове Одлуке, почети да обавља дужност на коју је изабран.
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-2/2014-I-01
Дана: 06.01.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

Број 1, страна 3

Службени гласник општине Рача

06.01.2014. године

На основу члана 32. став 1. тачка 12), a у вези са чланом 50. став 2. Закона о локалној
самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07) и члана 45. став 1. тачка 13), а у вези са чланом
75. став 1. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача" број 6/2008, 2/2010 и 12/2010),
Скупштина општине Рача, на предлог Председника општине Рача, на седници одржаној дана
06.01.2014. године, донела је:
ОДЛУКУ
о разрешењу члана Општинског већа општине Рача
1. Миладин Милић из Раче, са станом у улици М. Обреновића број 2, разрешава се
функције члана Општинског већа општине Рача.
2. Именовани из тачке 1. ове Одлуке је дужан да врши текуће послове из своје
надлежности до ступања на дужност новог члана Општинског већа општине Рача.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-3/2014-I-01
Дана: 06.01.2014. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 12) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС",
број 129/07) и члана 45. став 1. тачка 13) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача"
број 6/2008 и 2/2010), Скупштина општине Рача, на предлог Председника општине Рача, на
седници одржаној дана 06.01.2014. године, донела је:
ОДЛУКУ
о избору члана Општинског већа општине Рача
1. Милош Николић из Раче, са станом у улици Карађорђева број 93, рођен 12.06.1984
године, БИРА СЕ за члана Општинског већа општине Рача, на мандатни период до истека
мандата Општинском већу општине Рача.
2. Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења, од када ће именовани из
тачке 1. ове Одлуке почети да обавља дужност на коју је изабран.
3. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-4/2014-I-01
Дана: 06.01.2014. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

Број 1, страна 4

Службени гласник општине Рача

06.01.2014. године

Општинско Веће општине Рача на седници одржаној дана 30.12.2013. године, на
основу члана 46 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07), члана 66
Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 06/08,2/10 и 12/10), и члана 37
Пословника о раду Општинског већа ("Сл. гласник општине Рача", број 01/09) донело је:
РЕШЕЊE
1. Општинској управи општине Рача налажу се мере за обезбеђење зграде општине Рача
у улици Карађорђевој број 48, почев од 01.01.2014. године и то:
-

Промена елзет браве на главним улазним вратима из улице Карађорђеве

-

Промена елзет браве на бочном улазу левог крила зграде ( улаз у бившу судску
јединицу Рача )

-

Новим кључевима од улазних врата задужити лица која се старају о хигијени
унутар зграде ( хигијеничарке )

2. 2.Решење ступа на снагу даном доношења.
3. 3.Решење објавити у службеном гласнику општине Рача.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Начелник општинске управе општине Рача обратио се Председнику општине Рача,
који је уједно и председник Општинског већа општине Рача захтевом број 021-541/13-IV-00
од 26.12.2013. године сагласно одредбама члана 20 став 1 тачка 25 и члана 44 став 1 тачка 1
Закона о локајној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007) и затражио да председник
општине да инструкције о начину обезбеђења зграде општине Рача почев од 01.01.2014.
године.
Основни суд у Крагујевцу - судска јединица у Рачи користила је просторије на левом
крилу приземног дела зграде и с` обзиром да је дошло до укидања ове јединице радници ће
напустити просторије 01.01.2014. године.
Основни суд Крагујевац – судска јединица у Рачи имала је своје физичко обезбеђење
које поседује кључеве од главних улазних врата у зграду општине и од бочних улазних врата
за директан улазак у тако звани судски део зграде Општине.
Како од 01.01.2014. године неће радити судско обезбеђење то је Општинско веће
општине Рача наложило мере за обезбеђење зграде општине Рача као у изреци решења.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

Бр. 021-541/13-IV-00
Дана:30.12.2013.године

Председник
Општинског већа
Драгана Живановић, с.р.

Број 1, страна 5

Службени гласник општине Рача

06.01.2014. године

На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број
129/07), члана 66. став 4. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 6/2008,
2/2010 и 12/2010) и члана 37. пословника о раду Општинског већа општине Рача (Сл. гласник
општине Рача број 1/2009) Општинско веће општине Рача на седници одржаној дана
30.12.2013. године, донело је:
РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на Споразум о утврђивању критеријума и формирању комисије за
случајеве исплате солидарне помоћи број 021-525/13-IV-00 од 18.12.2013. године.
Ово Решење ступа на снагу даном доношења и исто објавити у Службеном гласнику
општине Рача.
Образложење
Начелник Опшинске управе општине Рача обратио се Општинском већу општине
Рача захтевом број 021-525/13-IV-00 од 18.12.2013. године и затражио сагласност на
достављени Споразум о утврђивању критеријума и формирању Комисије за случајеве
исплате солидарне помоћи број 021-525/13-IV-00 од 18.12.2013. године. Како би се овај
споразум у свему уподобио одредбама Анекса посебног колективног уговора за државне
органе и рад комисије Општинско веће општине Рача је у складу са чланом 59. став 2. Закона
о локалној самоуправи и чланом 66. став 4. Статута општине Рача донело решење као у
диспозитиву.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 021-525/13-IV-00
Дана: 30.12.2013. године

Председник
Општинског већа
Драгана Живановић, 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.

