Рача, 09.11.2010. године – број 12

Цена 100,00 динара

САДРЖАЈ

Одлуке
Одлука о допуни Одлуке о месним заједницама
Одлука о измени и допуни Одлуке о изради информатора о раду општине Рача
Одлука о усвајању извештаја о реализацији буџета општине Рача за период јануар септембар 2010. године
Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним и некатегорисаним путевима на територији
општине Рача
Одлука о закључењу Уговора о отуђењу грађевинског земљишта к.п. бр. 147/42 у КО Рача
Одлука о измени и допуни Одлуке о проширеним правима и облицима социјалне заштите из
области социјалне заштите у оптини Рача
Правилници
Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места у Општинкој управи општине Рача број 110-16/2009-IV-00 од
29.12.2009. године
Решења
Решење Општинског већа општине Рача о давању сагласности на Правилник о изменама и
допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у
Општинској управи општине Рача број 110-16/2009-IV-00 од 29.12.2009. године
Решење о давању сагласности директору Фонда за грађевинско земљиште општине Рача за
потписивање анекса уговора са привредним друштвом "А.С.А. Врбак" д.о.о. из Лапова
Решење о разрешењу директора Дома здравља "Милоје Хаџић - Шуле" у Рачи
Решење о именовању в.д. директора Дома здравља "Милоје Хаџић - Шуле" у Рачи
Решење о разрешењу в.д. директора Културног центра "Радоје Домановић" у Рачи
Решење о именовању в.д. директора Културног центра "Радоје Домановић" у Рачи
Решење о разрешењу директора Фондова општине Рача
Решење о именовању директора Фондова општине Рача
Решење о разрешењу директора Народне библиотеке "Радоје Домановић" у Рачи
Решење о именовању в.д. директора Народне библиотеке "Радоје Домановић" у Рачи
Статути
Статут о допуни Статута општине Рача
Закључци
Закључак о исправљању техничке грешке у Одлуци Скупштине општине Рача, број 02018/10-I, од 11.02.2010. године

2
2
3
4
4
5

6

9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
14
15

Број 12, страна 2

Службени гласник општине Рача

09.11.2010. године

На основу члана 32. став 1. тачка 6), а у вези са члановима 8., 72.-77. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07), и члана 45. став 1. тачка 7), а у вези са
члановима 109.-117. Статута општине Рача („Службени гласник општине Рача“, број 06/08 и
2/2010), на предлог Општинског већа општине Рача, Скупштина општине Рача, на седници
одржаној 05.11.2010. године, донела је:

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ
ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Члан 1.
У члану 33. став 2. Одлуке о Месним заједницама, број 020-5/2009-I, од 26.03.2009. године,
после четврте тачке додаје се пета која гласи:
"5) средства за финансирање комуналне и друге инфраструктуре."
Члан 2.
Остале одредбе Одлуке из предходног члана остају непромењене.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рача.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број:020-101/2010-I
Дана: 05.11.2010. године

Председник
Скупштине општине Рача
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр.
129/07), а у вези са чланом 39. став 1. Закона о слободном приступу информацијама од јавног
значаја (''Сл.гласник РС'', бр. 120/04, 54/07 и 104/09), на предлог Општинског већа општине Рача,
Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 05.11.2010.године, донела је:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ
ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ИНФОРМАТОРА О РАДУ ОПШТИНЕ РАЧА
Члан 1.
У члану 1. Одлуке о изради информатора о раду општине Рача, број 020-32/2010-I, од
11.05.2010. године, уместо речи "организационих јединица Општинске управе, Председника
Скупштине и Председника општине Рача", стављају се речи "органа Општинске управе,
Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине"
Члан 2.
У члану 4. став 2. Одлуке после речи "Лице" додају се речи " Овлашћено за поступање по
захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја и".
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Члан 3.
Члан 5. Одлуке мења се и гласи:
"Члан 5.
Овлашћује се Председник општине Рача да закључи Уговор о изради информатора о раду
општине Рача, који ће бити израђен и објављен у складу са одредбама Упутства за израду и
објављивање информатора о раду државног органа ("Службени гласник РС" број 68/2010), у року
до 29.11.2010. године.
Члан 4.
Остале одредбе Одлуке број 020-32/2010-I, од 11.05.2010. године ,остају непромењене.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
Општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број:020-102/2010-I
Дана:05.11.2010.год.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број 54/2009 и
73/2010), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 05.11.2010. године, донела је:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији буџета општине Рача за период јануар-септембар 2010.
године.
Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-96/10-I
Дана: 05.11.2010. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локланој самоуправи ("Сл. гласник РС", број
129/07) и члана 45. став 1. тачка 7) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 6/08 и
2/2010), на предлог Општинског већа општине Рача, Скупштина општине Рача, на седници
одржаној дана 05.11.2010. године, донела је:
ОДЛУКУ
о измени и допуни Одлуке о локалним и некатегорисаним путевима
на територији општине Рача
Члан 1.
У члану 7. став 1. Одлуке о локалним и некатегорисаним путевима на територији општине
Рача, број 020-2/2005-01, од 04.07.2005. године, после речи "Фонда за локалне и некатегорисане
путеве" додају се речи " и Савета Месне заједнице"
Члан 7. став 3. Одлуке мења се и гласи:
"Обављање послова одржавања, изградње, заштите и развоја локалних путева, обезбеђује
Фонд за локалне и некатегорисане путеве, некатегорисаних путева Месна заједница, а улица у
насељеним местима Месна заједница или Фонд."
Члан 2.
У члан 10. Одлуке бришу се ставови 2., 3. и 4..
Члан 3.
Остале одредбе Одлуке о локалним и некатегорисаним путевима на територији општине
Рача, број 020-2/2005-01, од 04.07.2005. године остају непромењене.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рача.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број:020-97/2010-I
Дана:05.11.2010. 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 ("Службени гласник општине Рача" број
6/2008 и 2/2010), а у вези са чланом 13. Уредбе о условима и начину под којима локална
самоуправа може да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште по цени, мањој од тржишне цене,
односно закупнине или без накнаде ("Сл. гласник РС" број 13/2010), Скупштина општине Рача, на
предлог Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 05.11.2010. године, донела је:

ОДЛУКУ
1. Да се закључи Уговор о отуђењу грађевинског земљишта означеног као кп.бр. 147/42,
уписаног у лист непокретности број 1201 КО Рача, површине 9.02 ара, по цени која је мања
од тржишне.
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2. Уговор из тачке 1. ове одлуке закључити у року од 30 дана од дана доношења ове одлуке, а
по правоснажности Решења, Општинског већа општине Рача, о отуђењу грађевинског
земљишта у јавној својини означеног као кп.бр. 147/42, број 021-336/10-II, од 26.10.2010.
године.
3. Одређује се Директор фондова општине Рача да потпише Уговор отуђењу грађевинског
земљишта у јавној својини означеног као кп.бр. 147/42, уписаног у лист непокретности број
1201 КО Рача, површине 9.02 ара.
4. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рача.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-98/10-I
Дана: 05.11.2010. год.

Председник
Скупштине општине Рача
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локланој самоуправи ("Сл. гласник РС", број
129/07) и члана 45. став 1. тачка 7) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 6/08 и
2/2010), а у вези са чланом 9. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности
грађана („Сл. гласник РС“, бр. 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/01, 84/04,
101/05 и 115/05), на предлог Општинског већа општине Рача, Скупштина општине Рача, на
седници одржаној дана 05.11.2010. године, донела је:
ОДЛУКУ
о измени и допуни Одлуке о проширеним правима и
облицима социјалне заштите из области социјалне заштите
у општини Рача
Члан 1.
У Одлуци о проширеним правима и облицима социјалне заштите из области социјалне заштите у
општини Рача (''Сл.гласник општине Рача'', бр.11/08 и 12/09), члaн 20. мења се и гласи:
"Члан 20
Право на ''Социјално становање у заштићеним условима'' имају социјално угрожени, а стамбено
необезбеђени појединци и породице по критеријумима Центра за социјални рад општине Рача у објектима
предвиђеним за социјално становање у заштићеним условима. Право на социјално становање у заштићеним
условима имају и избеглице и интерно расељена лица и породице, под условом да су социјално угрожени, а
стамбено необезбеђени.''
Члан 2.
После члана 20. додаје се нови члан 20а, који гласи:
"Члан 20а
Објекат за социјално становање у заштићеним условима има домаћина социјалног становања, који
је радно способно лице и члан је већ смештене социјално угрожене, а стамбено необезбеђене породице.''
Члан 3.
После члана 20а, додаје се нови члан 20б. који гласи:
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"Члан 20б.
''Први избор корисника и домаћина социјалног становања у заштићеним условима, као и све
наредне изборе, вршиће Комисија састављена од релевантних представника, у складу са критеријумима из
уговора о реализацији одређеног пројекта социјалног становања у заштићеним условима, а уговоре о
становању са корисницима , закључује Центар за социјални рад.'
Уколико престане потреба за збрињавање корисника из претходног става ове Одлуке , Општина
може променити намену, под условом да се исти користи за потребе социјалне заштите."
Члан 4.
После члана 20б, додаје се нови члан 20в. који гласи:
"Члан 20в.
''Корисници права, као и домаћин социјалног становања, не плаћају накнаду за коришћење стана
(станарину), али су дужни да плаћају трошкове за комуналне услуге, (струју, воду, накнада за коришћење
грађевинског земљишта..., ) на начин и у рокововима утврђеним уговором из члaана 20б. ове Одлуке''.

Члан 5.
После члана 20в., додаје се члан 20г., који гласи;
"Члан 20г.
Намена објеката за социјално становање у заштићеним условима, не може бити промењена док
постоји потреба за збрињавањем корисника из члана 20б. ове Одлуке.''
Члан 6.
Остале одредбе Одлуке о проширеним правима и облицима социјалне заштите из области социјалне
заштите у Општини Рача (''Сл.гласник општине Рача'', бр.11/08 и 12/09).
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 'Службеном гласнику Општине Рача.'

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број:020-99/2010-I
Дана:05.11.2010. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/2007), члана
5. Закона о радним односима у државним органима ("Сл. гласник РС", број 48/91 и 66/91, 39/02),
члана 85. став 2. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 6/2008), члана 24. став
1. алинеја 6. Одлуке о организацији Општинске управе општине Рача ("Сл. гласник општине
Рача", број 11/2008 и 13/2009), начелник Оппштинске управе општине Рача, донео је дана
17.08.2010.год. следећи:
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ПРАВИЛНИК
О
ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

ПРАВИЛНИКА
О
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И
СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАЧА
број: 110-16/2009-IV-00 од 29.12.2009. године

Члан 1
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи
општине Рача број: 110-16/2009-IV-00 од 29.12.2009. године, мења се члан 11 Правилника тако
што се у одељку 1 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ, пододељку А) СЛУЖБА ЗА УПРАВУ И СТРУЧНО
НОРМАТИВНЕ ПОСЛОВЕ, тачка 3. Матичар, у ставу Услови:, подстав Стручна спрема:, уместо
речи "IV степен, техничка школа - машински одсек општег смера, пољопривредно-ветеринарска
школа – пољопривредни техничар или техничар за управне послове" уписују се речи "високо
образовање стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије - мастер,
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије) у образовно-научном
пољу Друштвено-хуманистичких наука, односно на основним студијама у трајању од најмање
четири године друштвеног смера, положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за
обављање послова матичара.
(НАПОМЕНА: Матичар са IV степеном школске спреме, завршеном техничком школом машински одсек општег смера, који је на дан ступања Закона о матичним књигама ("Сл. гласник
РС", број 20/2009) обављао послове матичара, у складу са чланом 89. Закона наставља да обавља
те послове ако положи посебан стручни испит за матичара у року од три године од дана почетка
примене Закона)".
Члан 2
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи
општине Рача број: 110-16/2009-IV-00 од 29.12.2009. године, мења се члан 11 Правилника тако
што се у одељку 1 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ, пододељку А) СЛУЖБА ЗА УПРАВУ И СТРУЧНО
НОРМАТИВНЕ ПОСЛОВЕ, тачка 4. Извршилац за вођење бирачког списка и заменик матичара,
мења се и сада гласи:

"4. Заменик матичара и извршилац за вођење бирачког списка
Опис послова:
-Замењује матичара у случају његове одсутности при чему обавља све послове из тачке 3. овог
одељка;
-Води општи бирачки списак, прати и уноси одговарајуће промене и обезбеђује сталну ажурност
бирачког списка;
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-Подноси захтеве надлежним органима и службама за достављање података потребних за
ажурирање бирачког списка;
-Израђује нацрте решењао свакој промени у бирачком списку;
-Од шефова месних канцеларија прикупља писане извештаје о чињеницама битних за бирачки
списак;
-По потреби штампа изводе бирачког списка и доставља их надлежним органима, као и
обавештења за гласање;
-Издаје потврде о бирачком праву;
-Врши аутоматску обраду седница Скупштине општине, одлука, решења и закључака Скупштине
општине;
-По потреби врши аутоматску обраду одлука, решења и закључака Општинског већа општине
Рача;
-Обавља и друге послове по налогу шефа одељења и начелника Општинске управе.
Услови:
Стручна спрема:
високо образовање стечено на студијама другог степена (дипломске
академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне
студије) у образовно-научном пољу Друштвено-хуманистичких наука, односно на основним
студијама у трајању од најмање четири године друштвеног смера, положен посебан стручни испит
за матичара и овлашћење за обављање послова матичара. (НАПОМЕНА: Заменик матичара са IV
степеном школске спреме, завршеном пољопривредно-ветеринарском школом – пољопривредни
техничар, који је на дан ступања Закона о матичним књигама ("Сл. гласник РС", број 20/2009)
обављао послове заменика матичара и извршиоца за вођење бирачког списка, у складу са чланом
89. Закона наставља да обавља те послове ако положи посебан стручни испит за матичара у року
од три године од дана почетка примене Закона).
Радно искуство: 1 година и положен стручни испит за рад у државним органима
Број извршилаца: 1".
Члан 3
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи
општине Рача број: 110-16/2009-IV-00 од 29.12.2009. године, мења се члан 11 Правилника тако
што се у одељку 1 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И
СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ, пододељку А) СЛУЖБА ЗА УПРАВУ И СТРУЧНО
НОРМАТИВНЕ ПОСЛОВЕ, тачка 6. Секретар месне канцеларије, у ставу Услови:, подстав
Стручна спрема:, уместо речи "IV степен, административни техничар, техничар за управне
послове, техничар администратор, матурант гимназије, машински техничар или техничар за
одржавање машина" уписују се речи "високо образовање стечено на студијама другог степена
(дипломске академске студије - мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке
струковне студије) у образовно-научном пољу Друштвено-хуманистичких наука, односно на
основним студијама у трајању од најмање четири године друштвеног смера, положен посебан
стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара.

(НАПОМЕНА: Секретари месних канцеларија са IV степеном школске спреме, административни
техничар, техничар за управне послове, техничар администратор, матурант гимназије, машински
техничар или техничар за одржавање машина, који су на дан ступања Закона о матичним књигама
("Сл. гласник РС", број 20/2009) обављали послове секретара месне канцеларије и матичара у
својим матичним подручјима, у складу са чланом 89. Закона настављају да обављају те послове
ако положе посебан стручни испит за матичара у року од три године од дана почетка примене
Закона)".
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Члан 4
Остале одредбе Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у
Општинској управи општине Рача број: 110-16/2009-IV-00 од 29.12.2009. године остају
непромењене.
Члан 5
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине
Рача" а по добијању сагласности од стране Општинског већа општине Рача.

Број: 110-5/10-IV-00
Датум: 17.08.2010.год.

Начелник
Општинске управе општине Рача
Бранко Савић, с.р.

На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07),
члана 85. став 2. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 6/08) и члана 24. став 1
алинеја 6 Одлуке о организацији Општинске управе општине Рача, бр. 020-97/2008-03 од
24.12.2008.год. ("Сл. гласник општине Рача", број 11/2008 и 13/2009), Општинско веће општине
Рача на седници одржаној дана 06.10.2010. године, донело је:
РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој
организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Рача, број 110-5/10IV-00 од 17.08.2010. године.
Ово решење ступа на снагу даном објављивања у Службеном гласнику општине Рача.
Образложење
Начелник Опшинске управе општине Рача је у складу са чланом 24. став 1 алинеја 6 Одлуке
о организацији Општинске управе општине Рача, бр. 020-97/2008-03 од 24.12.2008.год. ("Сл.
гласник општине Рача", број 11/2008 и 13/2009), а поступајући по налогу из Записника
Министарства за државну управу и локалну самоуправу, Сектора за управни надзор, Одељења
управне инспекције број: 130-038-039/2010-13 од 12.07.2010. године, донео Правилник о изменама
и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у
Општинској управи општине Рача, чиме је извршено усаглашавање са чланом 11. и 89. Закона о
матичним књигама ("Сл. гласник РС", број 20/2009) и исти је доставио Општинском већу на
сагласност.
Општинско веће општине Рача је у складу са чланом 59. став 2. Закона о локалној
самоуправи, чланом 85. став 2. Статута општине Рача и чланом 24. став 1 алинеја 6 Одлуке о
организацији Општинске управе општине Рача донело решење као у диспозитиву.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 110-6/10-II
Дана: 06.10.2010.год.

Председник
Општинског већа општине Рача
Драгана Живановић, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 20) Закона о локалној самоуправи ( "Службени гласник
РС", број 129/2007) и члана 45. став 1. тачка 31) Статута општине Рача ("Службени гласник
општине Рача", број 6/08 и 2/2010), на предлог Општинског већа општине Рача, Скупштина
општине Рача, на седници одржаној дана 05.11.2010. године, донела је:

РЕШЕЊЕ
Даје се сагласност Директору Фонда за грађевинско земљиште општине Рача, да у складу
са тачком 2. подтачком 2.5 Уговора о сакупљању неопасног отпада, број 352-149, од 14.07.2010.
године, потписан са привредним друштвом "А.С.А. ВРБАК" д.о.о из Лапова, потпише Анех
уговора са наведеним привредним друштвом, везан за проширење територије за сакупљање
чврстог комуналног отпада на територију Месне заједнице Доња Рача, као и да потпише нову
прегледну карту-мапу, која ће поред постојеће територије обухватити и територију Месне
заједнице Доња Рача.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-103/2010-I
Дана: 05.11.2010. 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
и 2/2010), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 05.11.2010. године, донела је:

РЕШЕЊЕ
о разрешењу директора Дома здравља "Милоје Хаџић-Шуле" из Раче

Др. Горан Ивановић из Доње Раче, општина Рача, разрешава се дужности директора Дома
здравља "Милоје Хаџић-Шуле" из Раче.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-88/10-I
Дана: 05.11.2010. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.
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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
и 2/2010), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 05.11.2010. године, донела је:

РЕШЕЊЕ
о именовању в.д. директора Дома здравља "Милоје Хаџић-Шуле" из Раче

Др. Дејан Милосављевић из Крагујевца, рођен 10.06.1970. године, именује се за в.д.
директора Дома здравља "Милоје Хаџић-Шуле" из Раче, на период од 6 месеци.
Решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења.
Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-89/10-I
Дана: 05.11.2010. 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
и 2/2010 ), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 05.11.2010. године, донела је:

РЕШЕЊЕ
о разрешењу в.д. директора Културног центра "Радоје Домановић" из Раче

Зоран Андрејић из Раче, разрешава се дужности в.д. директора Културног центра "Радоје
Домановић" из Раче.
Решење ступа на снагу осмог дана од дана доношења.
Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-90/10-I
Дана: 05.11.2010. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.
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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
и 2/2010), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 05.11.2010. године, донела је:

РЕШЕЊЕ
о именовању в.д. директора Културног центра "Радоје Домановић" из Раче

Сашка Милојевић из Раче, рођена 21.08.1987. године, именује се за в.д. директора
Културног центра "Радоје Домановић"из Раче, на период до именовања директора, а најдуже једну
годину.
Решење ступа на снагу дана 14.11.2010. године.
Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-91/10-I
Дана: 05.11.2010. 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
и 2/2010), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 05.11.2010. године, донела је:

РЕШЕЊЕ
о разрешењу директора Фондова општине Рача

Будимир Миленковић из Бошњана, општина Рача, разрешава се дужности директора
Фондова општине Рача.
Решење ступа на снагу осмог дана од дана доношења.
Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-92/10-I
Дана: 05.11.2010. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

Број 12, страна 13

Службени гласник општине Рача

09.11.2010. године

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
и 2/2010), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 05.11.2010. године, донела је:

РЕШЕЊЕ
о именовању директора Фондова општине Рача

Зоран Андрејић из Раче, рођен 31.03.1957. године, именује се за директора Фондова
општине Рача и то: Фонда за локалне и некатегорисане путеве општине Рача, Фонда за
грађевинско земљиште општине Рача и Фонда за водопривреду, уређење пољопривредног
земљишта, шумарство и заштиту животне средине општине Рача, на мандатни период од 4 године.
Решење ступа на снагу дана 14.11.2010. године.
Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-93/10-I
Дана: 05.11.2010. 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
и 2/2010), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 05.11.2010. године, донела је:

РЕШЕЊЕ
о разрешењу директора Народне библиотеке "Радоје Домановић" из Раче

Драгана Икодиновић из Раче, разрешава се дужности директора Народне библиотеке
"Радоје Домановић" из Раче, због истека мандата на који је именована.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-94/10-I
Дана: 05.11.2010. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

Број 12, страна 14

Службени гласник општине Рача

09.11.2010. године

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
и 2/2010), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 05.11.2010. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
о именовању в.д. директора Народне библиотеке "Радоје Домановић" из Раче
Милица Симић из Вучића, општина Рача, рођена 03.05.1961. године, именује се за в.д.
директора Народне библиотеке "Радоје Домановић" из Раче, на период до именовања директора, а
најдуже једну годину.
Решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења.
Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-95/10-I
Дана: 05.11.2010. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 1) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, број 129/2007) и члана 45. став 1. тачка 1. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине
Рача", број 6/08 и 2/2010), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача,
на седници одржаној дана 05.11.2010. године, донела је:

СТАТУТ
о допуни Статута општине Рача

Члан 1.
У Статуту општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 6/08 и 2/2010), у члану 114. став
2. додаје се као шеста тачка:
"6) средства за финансирање комуналне и друге инфраструктуре."
Члан 2.
Статут о допуни Статута општине Рача ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
Службеном гласнику општине Рача.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-100/2010-I
Дана: 05.11.2010. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

Број 12, страна 15

Службени гласник општине Рача

09.11.2010. године

На основу члана 40. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број
129/07) и члана 58. став 1. Статута општине Рача ("Службени гласник општине Рача" број 6/2008 и
2/2010), а у вези са чланом 151. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Рача ("Службени
гласник општине Рача" број 6/2008), секретар Скупштине општине Рача, донео је:

ЗАКЉУЧАК
ИСПРАВЉА СЕ техничка грешка у Одлуци Скупштине општине Рача, број 020-18/10-I,
од 11.02.2010. године, тако што се уместо речи "Слободану Јовановићу из Раче", уписују речи
"Драгану Милошевићу из Доње Раче".
Овај Закључак објавити у Службеном гласнику општине Рача.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом 151. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Рача уређено је да се акти
Скупштине општине израђују на основу Записника о раду седнице на којој су донети, а чланом 40.
став 1. Закона о локалној самоуправи и чланом 58. став 1. Статута општине Рача, прописане су,
односно уређене надлежности Секретара Скупштине општине.
Приликом сравњења текста Записника о раду XIV седнице Скупштине општине Рача, број
06-6/2010-I, одржанe 11.02.2010. године, са текстом Одлуке Скупштине општине Рача о
потврђивању мандата одборника у Скупштини општине Рача Драгици Миладиновић из Раче, број
020-18/10-I, донетој на поменутој седници, утврђено је да је приликом израде акта дошло до
техничке грешке, тако што су у наведеној Одлуци уместо речи Драгану Милошевићу из Доње
Раче, коме је утврђен престанак мандата одборника у Скупштини општине Рача и уместо кога је
Драгици Миладиновић из Раче потврђен мандат одборника у Скупштини општине Рача, написане
речи Слободану Јовановићу из Раче, па се овим Закључком исправља наведена техничка грешка.

Број: 020-85/2010-I
Дана: 15.10.2010. године.

СЕКРЕТАР
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душица Миљојковић, 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.

