Рача, 02.10.2013. године – број 16

Цена 100,00 динара

САДРЖАЈ

Одлуке
Одлука о усвајању Извештаја о извршењу Одлуке о првој измени и допуни Одлуке о буџету
2
општине Рача за период јануар - јун 2013. године
Одлука о давању сагласности на Статут о измени Статута Туристичке организације општине
2
Рача
Одлука о усвајању Извештаја о функционисању система противградне заштите на територији
3
Радарског центра "Букуља"
Одлука о измени Одлуке о наградама и јавним признањима општине Рача
3
Одлука о додели признања Карађорђева повеља и Годишња награда поводом Дана општине
4
Рача
Одлука о утврђивању висине накнаде за рад председнику и члановима Надзорног одбора
5
Јавног комуналног предузећа "Рача" у Рачи
Одлука о измени Одлуке о локалним и некатегорисаним путевима на територији општине
6
Рача
Одлука о куповини парцеле к.п. бр. 950/2, КО Бошњане, у површини од 1,02,50 ха
7
Одлука о попису непокретности на којима је корисник општина Рача и други правни субјекти
8
чији је оснивач општина
Решења
Решење о разрешењу директора ЈКП "Рача" у Рачи
8
Решење о именовању директора ЈКП "Рача" у Рачи
9
Решење о образовању Комисије за планове
11
Решење о разрешењу чланова Школског одбора Средње школе "Ђура Јакшић" у Рачи
12
Решење о именовању чланова Школског одбора Средње школе "Ђура Јакшић" у Рачи
13
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На основу члана 76. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС" број 54/09,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012 62/13 и 63/13-испр.), Скупштина општине Рача, на
предлог Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 01.10.2013. године,
донелa је:
ОДЛУКУ
Усваја се Извештај о извршењу Одлуке о првој измени и допуни Одлуке о буџету
општине Рача за период јануар-јун 2013. године.
Извештај о извршењу Одлуке о првој измени и допуни Одлуке о буџету општине
Рача за период јануар-јун 2013. године, чини саставни део ове Одлуке.
Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-33/13-I-01
Дана: 01.10.2013. 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 предлог Општинског већа
општине Рача, на седници одржаној дана 01.10.2013. године, донела је:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Статут о измени Статута
Туристичке организације општине Рача

Даје се сагласност на Статут о измени Статута Туристичке организације општине
Рача, број 03/2013, од 30.01.2013. године.
Статут о измени Статута Туристичке организације општине Рача, број 03/2013, од
30.01.2013. године, чини саставни део ове Одлуке.
Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-36/13-I-01
Дана: 01.10.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.
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На основу члана 45. став 1. тачка 22) Статута општине Рача ("Службени гласник
општине Рача" број 6/08, 2/2010 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на предлог
Општинског већа општине Рача, на седници одржаној данa 01.10.2013. године, донела је:

ОДЛУКУ
Усваја се Извештај о функционисању система против градне заштите на територији
Радарског центра "Букуља", за период 15.04.2013. до 15.07.2013. године.
Извештај о функционисању система против градне заштите на територији Радарског
центра "Букуља", за период 15.04.2013. до 15.07.2013. године, чини саставни део ове Одлуке.
Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-41/13-I-01
Дана: 01.10.2013. 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), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа
општине Рача, на седници одржаној дана 01.10.2013. године, донела је:

ОДЛУКА
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О НАГРАДАМА И ЈАВНИМ ПРИЗНАЊИМА
ОПШТИНЕ РАЧА

Члан 1.
У Одлуци о наградама и јавним признањима општине Рача, број 020-17/2013-I-01, од
30.05.2013. године, у члану 5. мења се став 5. и нови гласи :
" Новчана награда се додељује мајкама које су родиле треће живо рођено дете у
новчаном износу од 20.000,00 динара, а за свако наредно живо рођено дете, мајкама се
додељује новчани износ од 30.000,00 динара."
Члан 2.
Остале одредбе Одлуке о наградама и јавним признањима општине Рача, број 02017/2013-I-01, од 30.05.2013. године, остају непромењене.
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Члан 3.
Oва Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
општине Рача".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

Број: 020-42/2013-I-01
Дана: 01.10.2013. године.

На основу члана 9. став 1. Одлуке о наградама и јавним признањима општине Рача,
број 020-17/2013-I-01, од 30.05.2013. године, Скупштина општине Рача, на предлог Комисије
за представке и предлоге Скупштине општине Рача, на седници одржаној дана 01.10.2013.
године, донела је:

ОДЛУКУ
о додели признања Карађорђева повељe и Годишња награда
поводом Дана општине Рача
1. Признање Карађорђева повеља додељује се Млађану Динкићу из Београда, рођеном
20.12.1964. године.
2. Признање Годишња награда додељује се за значајна достигнућа у областима:
- Културе:
1. Народној библиотеци "Радоје Домановић" у Рачи;
2. Рачанском аматерском позоришту КЦ "Радоје Домановић" у Рачи.
-

Добровољног давалаштва крви:
1. Зорану Стевановићу из Раче, за 50. давање.

-

Друштвених активности:
1. Општинској организацији пензионера општине Рача.

-

Мајкама за треће и свако наредно живо рођено дете:
1. Јулијани Вуковић из Раче, за треће дете;
2. Јелени Васић из Саранова, за треће дете;
3. Мирјани Срећковић из В. Крчмара, за треће дете;
4. Марини Милановић из Вишевца, за треће дете;
5. Бисерки Илић из Раче, за треће дете;
6. Виолети Божић из Мирашевца, за треће дете;
7. Мирослави Петровић из Раче, за треће дете;
8. Марији Гавриловићу из В. Крчмара, за треће дете;
9. Наташи Милојевић из Бошњана, за треће дете;
10. Гордани Николић из Сипића, за треће дете;
11. Милени Петровић из Мирашевца, за треће дете;
12. Виолети Степковић из Адровца, за треће дете;
13. Слађани Лазић из Раче, за треће дете;
14. Душици Милојевић из Вишевца, за треће дете;
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15. Сањи Милановић из Сепаца, за треће дете;
16. Светлани Матић из Раче, за четврто дете;
17. Сањи Јанковић из Поповића, за осмо дете;
3.

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине
Рача.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-43/2013-I-01
Дана: 01.10.2013. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 19. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број
119/2012), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на седници
одржаној дана 01.10.2013. године, донела је:

ОДЛУКУ
о утврђивању висине накнаде за рад председнику и члановима Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа "Рача" у Рачи

1. Утврђује се висина накнаде за рад председнику и члановима Надзорног одбора
Јавног комуналног предузећа "Рача" у Рачи, на месечном нивоу, и то:
-

Председнику у новчаном износу од 12.000,00 динара;
Члановима у новчаном износу од 12.000,00 динара;

2. Јавно комунално предузеће "Рача" у Рачи ће из својих средстава исплаћивати
председнику и члановима Надзорног одбора накнаду утврђену у тачки 1. ове
Одлуке, почев од дана ступања на снагу Решења о именовању председника и
чланова Надзорног одбора ЈКП "Рача" у Рачи.
3. Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-44/2013-I-01
Дана: 01.10.2013. 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), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача,
на седници одржаној дана 01.10.2013. године, донела је:
ОДЛУКУ
о измени Одлуке о локалним и некатегорисаним путевима
на територији општине Рача
Члан 1.
У Одлуци о локалним и некатегорисаним путевима на територији општине Рача ("Сл.
гласник општине Рача" број 4/2005 и 12/2010), мења се члан 2. и нови гласи:
"Члан 2.
За локалне путеве на територији општине Рача одређују се следећи путеви:

Р. Ознака
Опис пута
бр. пута
Вучић (II-171) – Трска – Сипић – Висак (II-171)
1.
L-1
Рача (II-171) – Мали Мирашевац – Мирашевац центар – Поповић
2.
L-2
3.

L-3

4.
5.

L-4
L-5

6.

L-6

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

L-7
L-8
L-9
L-10
L-11
L-12
L-13
L-14
L-15

Сараново (II-150) – Сараново Поље – Сепци Поље – Сепци Брдо – Сараново
Брдо (II-150)
Ђурђево (II-150)– Борци(центар)-Поповић-Рача (II-150)
Борци (центар) – Д. Јарушице до границе са Г. Јарушицама
Рача(Ву петрол) –Бошњане( Велика Бара)– поред гробља – Реонићи –
Ненадићи – Васковићи- дуж границе са Баничином
М. Крчмаре (II-171) – Гајани поред гробља до границе са Бадњевцем (I-15)
В. Крчмаре (II-171)– Јаруга – Старо село (II-171)
Сараново (II-150)од Центра до Дубочара, основна школа
Сараново (II-150) од продавнице (Џезвар) до границе са Трнавом
Вишевац (II-150)– Вишевчић – Манђупа, до Поповића (Л-5)
Вучић центар (II-171) – Вучић (L-1), до куће Пере цвећара
Вишевац (II-150) – Велика бара – граница са Мраморцем
Велико Крчмаре (L-8) центар – Цукићи – до границе са Горњим Јарушицама
Поповић (Л-5) – Висак (II-171)

"
Члан 2.
У члану 7. Одлуке, мења се став 3. и нови гласи:
"Обављање послова одржавања, изградње, заштите и развоја локалних и
некатегорисаних путева, обезбеђује Фонд за локалне и некатегорисане путеве и Месна
заједница, а улица Фонд за грађевинско земљиште и Месна заједница."
Члан 3.
Остале одредбе Одлуке о локалним и некатегорисаним путевима на територији
општине Рача ("Сл. гласник општине Рача" број 4/2005 и 12/2010), остају непромењене.
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Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број:020-45/2013-I-01
Дана:01.10.2013. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

0пштинско Веће општине Рача на седници одржаној дана 02.10.2013. 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 06/08,02/10 i 12/10) и члана 37.
Пословника о раду Општинског већа ("Сл. гласник општине Рача", број 01/09), донело је:

ОДЛУКУ
о куповини парцеле кп.бр. 950/2у површини од 1,02,50ха,КО Бошњане
1.
Даје се сагласност општини Рача да у складу са чл. 27 став 10. Закона о јавној
својини ради прибављања (куповине) непокретности означене као кп бр. 950/2у површини
од 1,02,50 ха (њива четврте и пете класе) КО Бошњане уписане у лист непокретности 253
КО Бошњане непосредном погодбом за проширење сеоског гробља.
2.
За куповину парцеле кп 950/2 КО Бошњане од власника Весковић Слободана , из
Бошњана , одобравају се средства у фиксном износу од 330.000,00 (тристотине тридесет
динара) без ПДВ-а , што је мање од тржишне вредности од процене сталног судског вештака
економско финансијске струке Предрага Јанковића агенције "ПЛАТОН" из Крагујевца ул.
Илинденска бр. 42/11-II , која износи 371.108,08 динара.
3. Општина Рача поред утврђене цене куповине парцеле сносиће и остале трошкове преноса
парцеле (уговарања, преноса и укњижбе и др.).
3. За спровођење поступка и потписивање Уговора из тачке 1., 2.и 3. овлашћује се Будимир
Миленковић ,из Бошњана , ЈМБГ 2604963721420, заменик председника Општине Рача.
4. Одлука ступа на снагу даном доношења и исту објавити у службеном гласнику Општине
Рача.
Образложење
Месна заједница Бошњане се захтевом број 46-2/2013-II-01од 24.05.2013.године ,
обратила Општинском већу општине Рача за прибављање парцеле за потребе проширења
сеоског гробља.Општинско веће је током поступка ангажовало овлашћену Агенцију за
процену непокретности и спровело поступак преговора са власником наведене парцеле и
након добијеног извештаја о процени тржишне вредности, донело Одлуку као у диспозитиву.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Бр: 46-2/2013-II-01
Дана: 26.09.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа општине Рача
Драгана Живановић, с.р.
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0пштинско Веће општине Рача на седници одржаној дана 02.10.2013. 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 06/08,02/10 i 12/10) и члана 37.
Пословника о раду Општинског већа ("Сл. гласник општине Рача", број 01/09), донело је:

ОДЛУКУ
о попису непокретности на којима је корисник општина Рача и други
правни субјекти чији је оснивач општина
члан 1.
Приступити, сходно члану 12. и 77. закона о јавној својини , попису непокретности на
којима је корисник Општина Рача , власник Република Србија , извршити попис непокретних
и покретних ствари и друга имовинска права , која служе за остваривање права и дужности
органа , јавних предузећа и установа , а које користе органи , јавна предузећа , установе и
други правни субјекти чији је оснивач општина , прикупити документа , као правни основ
стицања и доказа који воде ка својини , утврдити стање непокретности и где се она налази и
низ других активности (прибављање дозвола за градњу , употребних дозвола , попуњавање
прописаних образаца о евиденцији непокретности , прибављање потврда од дирекције за
имовину Р С и др.).
члан 2.
Након извршеног пописа налаже се надлежним службама Општинске управе
Општине Рача да поднесу захтев код Службе за катастар непокретности у Рачи , да се
изврши конверзија права коришћења у права јавне својине на пописаној непокретности.
члан 3.
Овлашћује се Председник Општине Рача да именује радно тело, односно радни тим за
спровођење пописа и имовине из члана 1. ове Одлуке.
члан 4.
Ову Одлуку објавити у "Службеном гласнику Општине Рача" .

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Бр: 021-397/2013-II-01
Дана: 02.10.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
Општине Рача
Драгана Живановић, 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 предлог Општинског већа
општине Рача, на седници одржаној дана 01.10.2013. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
о разрешењу директора ЈКП "Рача " у Рачи
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Ивица Марковић из Раче, рођен 01.06.1976. године, разрешава се дужности директора
ЈКП "Рача" у Рачи, због именовања директора у складу са Законом о јавним предузећима
("Сл. гласник РС" број 119/2012), a обављаће наведену дужност до дана ступања на рад
новоименованог директора.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-34/2013-I-01
Дана: 01.10.2013. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 31. став 3. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" број 119/2012),
члана 45. став 1. тачка 10) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 6/08, 2/2010 и
12/2010) и члана 13. Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора ЈКП "Рача" у
Рачи, број 020-28/2013-I-01, од 25.06.2013. године, Скупштина општине Рача, на предлог Општинског
већа општине Рача, на седници одржаној дана 01.10.2013. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
о именовању директора ЈКП "Рача" у Рачи
1. Ивица Марковић из Раче, рођен 01.06.1976. године, именује се за директора Јавног
комуналног предузећа "Рача" у Рачи, на мандатни период од четири године.
2. Именовани из тачке 1. овог Решења је дужан да ступи на рад у року од осам дана од дана
објављивања овог Решења у "Службеном гласнику Републике Србије.
3. Решење је коначно.
4.Решење објавити у "Службеном гласнику Републике Србије, "Службеном гласнику општине
Рача" и на званичној интернет презентацији општине Рача.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење Решења садржан је у члану 31. став 3. Закона о јавним
предузећима, члану 45. став 1. тачка 10) Статута општине Рача и члану 13. Одлуке о спровођењу
јавног конкурса за именовање директора ЈКП "Рача" у Рачи.
Чланом 31. став 3. Закона о јавним предузећима, прописано је да оргaн кojи je нaдлeжaн зa
имeнoвaњe, нaкoн рaзмaтрaњa дoстaвљeнe листe и прeдлoгa aктa, oдлучуje o имeнoвaњу дирeктoрa
jaвнoг прeдузeћa, дoнoшeњeм рeшeњa o имeнoвaњу прeдлoжeнoг кaндидaтa или нeкoг другoг
кaндидaтa сa листe, док је чланом 45. став 1. тачка 10) Статута општине Рача, прописано да
Скупштина општине Рача именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и
служби, чији је оснивач. Чланом 13. Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора
ЈКП "Рача" у Рачи, прописано је да Скупштина општине Рача, након разматрања достављене листе и
предлога акта, одлучује о именовању директора јавног предузећа, доношењем решења о именовању
предложеног кандидата или неког другог кандидата са листе, као и да је Решење о именовању
директора коначно.
На седници одржаној дана 25.06.2013. године, Скупштина општине Рача је образовала
Комисију за именовања директора јавних комуналних и јавних предузећа чији је оснивач општина
Рача (у даљем тексту: Комисија) и донела Одлуку о спровођењу јавног конкурса за именовање
директора ЈКП "Рача" у Рачи.
Комисија је у складу са чланом 26. став 1. Закона о јавним предузећима спровела Јавни
конкурс за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Рача“ у Рачи.
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Текст Огласа о јавном конкурсу био је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“,
дневним новинама “Данас“ и на званичној интернет презентацији општине Рача
Конкурс је био отворен 15 дана, до 18.07.2013.године, до 15,00 часова.
Конкурсом је утврђено да за Директора може бити именовано лице које поред општих,
испуњава следеће посебне услове:
-да је држављанин РС,
-да је пунолетан и пословно способан,
-да има најмање средњу школску спрему (четврти степен),
-да има 3 године радног искуства на руководећим пословима,
-да има радно искуство у комуналним делатностима најмање 5 година,
-да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу
функције у органу политичке странке,
-да није осуђивано за кривично дело против привреде, правног саобраћаја и службене
дужности,
-да лицу није изречена мера безбедности забране обављања делатности која је претежна
делатност јавног комуналног предузећа.
Комисија је по истеку рока за подношење пријава, констатовала да су на Јавни конкурс за
избор кандидата за именовање директора Јавног комуналног предузећа „Рача“ у Рачи, благовремено
поднете три пријаве и то пријаве кандидата Зорана Ивковића из Велике Плане, Ивице Марковића из
Раче и Милете Радовановића из Смедеревске Паланке. На основу увида у приложене доказе,
Комисија је на седници одржаној 26.07.2013. године, утврдила да су пријаве потпуне и да пријављени
кандидати испуњавају опште и посебне услове за именовање.
У изборном поступку, Комисија је извршила проверу и оцењивање стручне оспособљености
знања и вештина кандидата, писаном провером и оценом приложене документације, у складу са
задатим мерилима утврђеним јавним конкурсом.
На основу спроведеног изборног поступка, Комисија је на седници одржаној 01.08.2013.
године, утврдила резултате и саставила ранг листу кандидата који су бодовани у изборном поступку
и на основу ње саставила Листу за именовање са бројчано исказаним и утврђеним резултатима.
У Листи за именовање наведено је да кандидат Ивица Марковић из Раче има укупно 42
поена, кандидат Зоран Ивковић из Велике Плане има укупно 40 поена, а кандидат Милета
Радовановић из С. Паланке има укупно 28 поена.
Комисија је Листу за именовање са бројчано исказаним и утврђеним резултатима, са
Записником о спроведеном изборном поступку, доставила Општинском већу општине Рача, ради
припреме предлога акта о именовању директора ЈКП "Рача" у Рачи.
Општинско веће општине Рача је сачинило предлога акта о именовању директора Јавног
комуналног предузећа „Рача“ и доставило га Скупштини општине Рача заједно са Листом за
именовање.
Чланом 33. став 1. Закона о јавним предузећима је прописано да је именовани кандидат дужан
да ступи на рад у року од осам дана од дана објављивања решења о именовању у "Службеном
гласнику Републике Србије.
Чланом 33. став 4. Закона о јавним предузећима прописано је да је решење о именовању
коначно.

Број 16, страна 11

Службени гласник општине Рача

02.10.2013. године

Скупштина општине Рача је након разматрања достављене Листе за именовање и предлога
акта, донела решење о именовању предложеног кандидата Ивице Марковића из Раче, за директора
ЈКП "Рача" у Рачи, на период од четири године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-35/13-I-01
Дана: 01.10.2013. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 52. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број
72/09,…..121/12….и 50/13-одлука УС), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског
већа општине Рача, на седници одржаној дана 01.10.2013. године, донела је:

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за планове
Oбразује се Комисија за планове ради обављања стручних послова у поступку израде и
спровођења планских докумената, као и давању стручног мишљења по захтеву
Општинске управе општине Рача (у даљем тексту: Комисија) и у исту се, на мандатни
период од четири године, именују:

1.

-

 Испред Скупштине општине Рача:
За председника:
Горан Марковић, дипл. инж. архитектуре, Студио Поинт Крагујевац, Слободана
Перовића 7 а;

-

За чланове:
Јован Марковић, дипл.инж. грађ., из Раче, са станом у улици Светог Саве број 24;
Соња Јовановић, дипл.инж. арх., ЈП Дирекција за урбанизам, Крагујевац.

-

 Испред Министарства грађевинарства и урбанизма:
За члана:
Гордана Ковачевић дипл. инж. арх." Инфо План" ДОО Аранђеловац.


2.

3.
4.

Испред Министарства природних ресурса, рударства и просторног
планирања:
За члана:
Иван Радуловић дипл. инж. арх. ЈП Дирекција за урбанизам Крагујевац.
Задатак комисије је да пружа стручну помоћ везану за обављање послова у поступку
израде Просторног плана општине,плана генералне регулације градског насеља Рача,
израде планова детаљне регулације, спровођење поступка урбанистичких пројеката и
давање стручног мишљења у вези пројеката парцелације и препарцелације као и
давање стручног мишљења по захтеву Општинске управе општине Рача.
Накнада за рад Комисије регулисаће се посебним актом Општинског већа општине
Рача.
Именовањем председника и чланова Комисије из тачке 1. овог Решења, престаје
дужност председнику и члановима Комисије за планове, образовану Решењем
Скупштине општине Рача, број 020-21/2009-I, од 12.06.2009. године, због истека
мандата.
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Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-38/2013-I-01
Дана: 01.10.2013. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 55. став 3. Закона о основама ситема образовања и васпитања ("Сл.
гласник РС", број 72/09, 52/2011 и 55/2013), Скупштина општине Рача, на седници одржаној
дана 01.10.2013. године, донела је:

РЕШЕЊЕ
о разрешењу чланова Школског одбора
Средње школе "Ђура Јакшић" у Рачи
1. Разрешавају се дужности чланови Школског одбора Средње школе "Ђура Јакшић"
у Рачи, и то:
Представник јединице локалне самоуправе:
1. Гордана Милићевић из Мирашевца, општина Рача, на лични захтев.
Представник запослених:
1. Миодраг Живановић из Раче, са станом у улици Карађорђева број 69, на лични захтев.
Представници родитеља:
1. Зорица Карић из Раче, са станом у улици Његошева број 9, због престанка основа по
којем је именована;
2. Милун Петронијевић из Вишевца, општина Рача, због престанка основа по којем је
именован;
2. Решење ступа на снагу даном доношења.

3. Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-39/2013-I-01
Дана: 01.10.2013. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.
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На основу члана 54. став 2. Закона о основама ситема образовања и васпитања ("Сл.
гласник РС", број 72/09, 52/2011 и 55/2013), Скупштина општине Рача, на седници одржаној
дана 01. 10.2013. године, донела је:

РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Школског одбора
Средње школе "Ђура Јакшић" у Рачи

1. За чланове Школског одбора Средње школе "Ђура Јакшић" у Рачи, на мандатни
период до истека мандата Школском одбору, именују се:
Представник јединице локалне самоуправе:
1. Анкица Станојевић из Мирашевца, општина Рача.

Представник запослених:
1. Александар Срећковић из Малог Крчмара, општина Рача.

Представници родитеља:
1. Слађан Милановић из Доње Раче, општина Рача;
2. Небојша Стојановић из Раче, са станом у улици Вука Караџића број 6,

2. Решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења.

3. Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-40/2013-I-01
Дана: 01.10.2013. 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.

