Рача, 23.09.2014. године – број 18

Цена 100,00 динара

САДРЖАЈ
Одлуке
Одлука о давању сагласности на Анекс уговора и сагласности директору Фондова за
потписивање Анекса уговора са "А.С.А. ВРБАК"
Одлука о давању сагласности на Анекс уговора и сагласности директору Фондова за
потписивање Анекса уговора са "А.С.А. ЕКО"
Одлука о додели Годишњих награда поводом Дана општине Рача
Одлука о приступању изради Стратегије јавног здравља општине Рача за период 2015-2020.
године
Одлука о приступању изради Стратегије развоја спорта општине Рача за период 2015-2020.
године
Одлука о приступању изради Стратегије развоја социјалне заштите општине Рача за период
2015-2020. године

2
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3
4
5
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23.09.2014. године

На основу члана 20. став 1. тачка 5) Закона о локалној самоуправи ( "Службени
гласник РС", број 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 15. став 1. тачка 6) Статута општине
Рача ("Службени гласник општине Рача", број 6/08, 2/2010 и 12/2010), на предлог
Општинског већа општине Рача, Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана
23.09.2014. године, донела је:

ОДЛУКУ
1. Даје се сагласност Фонду за грађевинско земљиште општине Рача, да са привредним
субјектом "А.С.А. ВРБАК" д.о.о из Лапова, у име општине Рача, закључи Анекс III
Уговора о сакупљању неопасног отпада, број Уговора 352-149, од 14.07.2009. године.
2. Овлашћује се директор Фондова општине Рача, да са привредним субјектом "А.С.А.
ВРБАК" д.о.о из Лапова, потпише Анекс III Уговора из тачке 1. ове Одлуке.
3. Текста Анекса III Уговора, чини саставни део ове Одлуке.
4. Одлука ступа на снагу даном доношења.
5. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-53/2014-I-01
Дана: 23.09.2014. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 20. став 1. тачка 5) Закона о локалној самоуправи ( "Службени
гласник РС", број 129/2007 и 83/2014-др. закон) и члана 15. став 1. тачка 6) Статута општине
Рача ("Службени гласник општине Рача", број 6/08, 2/2010 и 12/2010), на предлог
Општинског већа општине Рача, Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана
23.09.2014. године, донела је:

ОДЛУКУ
1. Даје се сагласност Фонду за грађевинско земљиште општине Рача, да са привредним
субјектом "А.С.А. ЕКО" д.о.о из Београда, у име општине Рача, закључи Анекс I Уговора
о одлагању неопасног отпада, број Уговора 352-150, од 14.07.2009. године.
2. Овлашћује се директор Фондoва општине Рача, да са привредним субјектом "А.С.А.
ЕКО" д.о.о из Београда, потпише Анекс I Уговора из тачке 1. ове Одлуке.
3. Текста Анекса I Уговора, чини саставни део ове Одлуке.
4. Одлука ступа на снагу даном доношења.
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5. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-54/2014-I-01
Дана: 23.09.2014. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 9. став 1. Одлуке о наградама и јавним признањима општине Рача,
(„Сл. гласник општине Рача“, број 8/2013 и 16/2013), Скупштина општине Рача, на предлог
Комисије за представке и предлоге Скупштине општине Рача, на седници одржаној дана
23.09.2014. године, донела је:

ОДЛУКУ

о додели Годишњих награда поводом Дана општине Рача
1. Признање Годишња награда додељује се за значајна достигнућа у областима:
-

Културе:
1. Теодори Весић из Вучића;

-

Друштвених активности:
1. Савезу удружења бораца народноослободилачких ратова општине Рача;

-

Хуманитарног рада:
1. Зорану Митровићу из Раче.

-

Спорта:
1. Милици Миловановић из Поповића, и
2. Љубомиру Рашићу из Сепаца.

-

Добровољног давалаштва крви:
1. Душану Ђоковићу из Раче, за 20. давање, и
2. Зорану Живуловићу из Вучића, за 20. давање.

-

Мајкама за треће и свако наредно живо рођено дете:
1. Катарини Стефановић из Вучића, за треће дете;
2. Јелени Томић из Саранова, за треће дете;
3. Душки Војновић из Вучића, за треће дете;
4. Сузани Ковачевић из Адровца за треће дете;
5. Драгани Стевановић из Саранова, за треће дете;
6. Марији Ивановић из Саранова, за треће дете;
7. Жаклини Николић из Вишевца, за треће дете;
8. Данијели Милетић из Раче, за четврто дете, и
9. Верици Величковић из Сепаца за пето и шесто дете.
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2. Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-55/2014-I-01
Дана: 23.09.2014. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 4) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07 и 83/2014- др. закон) и члана 6. став 2. Закона о јавном здрављу
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 72/09) и члана 45. став 1. тачка 5) Статута
општине Рача („Службени гласник општине Рача“, број 06/08, 2/2010 и 12/2010), Скупштина
општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана
23.09.2014. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ ЈАВНОГ ЗДРАВЉА
ОПШТИНЕ РАЧА ЗА ПЕРИОД 2015-2020. ГОДИНЕ
Члан 1.
Општина Рача приступа изради Стратегије јавног здравља општине Рача, за период
2015.- 2020. година.
Члан 2.
Под Стратегијом развоја јавног здравља општине Рача (у даљем тексту: Стратегија) у
смислу ове Одлуке, подразумева се плански документ унапређења јавног здравља у складу са
Законом о јавном здрављу.
Члан 3.
Полазну основу за формулисање Стратегије јавног здравља општине Рача,
представљају Закон о јавном здрављу, национална стратешка документа и програми.
Члан 5.
Кроз процесе припреме Стратегије промовисаће се интегрални партиципативни
приступ планирању, међусекторска сарадња и размена информација, укључивање и
координација јавног, приватног и цивилног сектора у процесу одлучивања и партнерство
међу институцијама.
Члан 6.
Ради спровођења ове Одлуке Oпштинско веће општине Рача образоваће Радни тим за
израду Стратегије. Задатак Радног тима је израда Стратегије.
Савет за здравље општине Рача ће пратити процес израде Стратегије у свим фазама.
Члан 7.
Општинска управа пружа радном тиму, кроз обезбеђење простора за рад и кадрове,
техничку помоћ током израде Стратегије, достављање свих званичних релевантних података
и др.
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Члан 8.
Током израде Стратегије биће организовани форуми за стручне и јавне расправе,
округли столови и радионице, на којима ће се усаглашавати предложена решења. У њихов
рад могу бити укључени и сви остали заинтересовани учесници, како би се обезбедила
партиципација и транспарентност процеса одлучивања и правовремено обавештавање
јавности.
Члан 9.
Рок за израду Стратегије је 6 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Члан 10.
За реализацију ове Одлуке задужена је Општинска управа.
Члан 11.
Средства за праћење процеса и израду Стратегије обезбедити из буџета општине,
донација и других извора.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Рача.''
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-56/2014-I-01
Дана: 23.09.2014. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 4) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07 и 83/2014- др. закон) и члана 142. став 4. Закона о спорту
(„Службени гласник РС“, бр. 24/2011 и 99/2011 – др.закон) и члана 45. став 1. тачка 5)
Статута општине Рача („Службени гласник општине Рача“, број 06/08, 2/2010 и 12/2010),
Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на седници одржаној
дана 23.09.2014. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СПОРТА
ОПШТИНЕ РАЧА ЗА ПЕРИОД 2015-2020. ГОДИНЕ
Члан 1.
Општина Рача приступа изради Стратегије равоја спорта општине Рача, за период
2015.- 2020. година.
Члан 2.
Под Стратегијом развоја спорта општине Рача (у даљем тексту: Стратегија) у смислу
ове Одлуке, подразумева се плански документ развоја спорта у складу са Законом.
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Члан 4.
Полазну основу за формулисање Стратегије развоја спорта општине Рача,
представљају Закон о спорту, национална стратешка документа и програми.
Члан 5.
Кроз процесе припреме Стратегије промовисаће се интегрални партиципативни
приступ планирању, међусекторска сарадња и размена информација, укључивање и
координација јавног, приватног и цивилног сектора у процесу одлучивања и партнерство
међу институцијама.
Члан 6.
Ради спровођења ове Одлуке Oпштинско веће општине Рача образоваће Радни тим за
израду Стратегије. Задатак Радног тима је израда Стратегије.
Члан 7.
Општинска управа пружа радном тиму, кроз обезбеђење простора за рад и кадрове,
техничку помоћ током израде Стратегије, достављање свих званичних релевантних података
и др.
Члан 8.
Током израде Стратегије биће организовани форуми за стручне и јавне расправе,
округли столови и радионице, на којима ће се усаглашавати предложена решења. У њихов
рад могу бити укључени и сви остали заинтересовани учесници, како би се обезбедила
партиципација и транспарентност процеса одлучивања и правовремено обавештавање
јавности.
Члан 9.
Рок за израду Стратегије је 6 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 10.
За реализацију ове Одлуке задужена је Општинска управа.
Члан 11.
Средства за праћење процеса и израду Стратегије обезбедити из буџета општине,
донација и других извора.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Рача.''
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-57/2014-I-01
Дана: 23.09.2014. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 4) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07 и 83/2014- др. закон) и члана 20. Закона о социјалној заштити
(„Службени гласник РС“, бр. 24/2011) и члана 45. став 1. тачка 5) Статута општине Рача
(„Службени гласник општине Рача“, број 06/08, 2/2010 и 12/2010), Скупштина општине Рача,
на предлог Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 23.09.2014. године,
донела је:
ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
ОПШТИНЕ РАЧА ЗА ПЕРИОД 2015-2020. ГОДИНЕ
Члан 1.
Општина Рача приступа изради Стратегије равоја социјалне заштите Општине Рача, за
период 2015.- 2020. година.
Члан 2.
Под Стратегијом развоја социјалне заштите општине Рача (у даљем тексту:
Стратегија) у смислу ове Одлуке, подразумева се плански документ унапређења социјалног
положаја грађана, а у складу са стратешким документима на националном нивоу.
Члан 3.
Циљ израде Стратегије је да се локални аспекти социјалне политике поставе у
контекст реформских циљева дефинисаних у стратешким документима на националном
нивоу, првенствено у Стратегији развоја социјалне заштите Републике Србије и Стратегији
за смањење сиромаштва Републике Србије, који се ослањају на међународне циљеве општег
економског и социјалног развоја друштва.
Члан 4.
Полазну основу за формулисање Стратегије социјалне заштите општине Рача,
представљају национална стратешка документа и програми.
Члан 5.
Кроз процесе припреме Стратегије промовисаће се интегрални партиципативни
приступ планирању унапређења социјалног положаја грађана, међусекторска сарадња и
размена информација, укључивање и координација јавног, приватног и цивилног сектора у
процесу одлучивања и партнерство међу институцијама.
Члан 6.
Ради спровођења ове Одлуке Oпштинско веће општине Рача образоваће Радни тим за
израду Стратегије. Задатак Радног тима је израда Стратегије.
Члан 7.
Општинска управа пружа радном тиму, кроз обезбеђење простора за рад и кадрове,
техничку помоћ током израде Стратегије, достављање свих званичних релевантних података
и др.
Члан 8.
Током израде Стратегије биће организовани форуми за стручне и јавне расправе,
округли столови и радионице, на којима ће се усаглашавати предложена решења. У њихов
рад могу бити укључени и сви остали заинтересовани учесници, како би се обезбедила
партиципација и транспарентност процеса одлучивања и правовремено обавештавање
јавности.
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Члан 9.
Рок за израду Стратегије је 6 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 10.
За реализацију ове Одлуке задужена је Општинска управа.
Члан 11.
Средства за праћење процеса и израду Стратегије обезбедити из буџета Општине,
донација и других извора.
Члан 12.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном Гласнику
Општине Рача.''
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-58/2014-I-01
Дана: 23.09.2014. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОШТИНЕ 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.

