Рача, 24.04.2013. године – број 5

Цена 100,00 динара

САДРЖАЈ
Одлуке
Одлука о усвајању извештаја о раду Општинске управе општине Рача за 2012. годину
Одлука о суфинансирању рада канцеларије општина Шумадијског и Поморавског округа у
Бриселу
Одлука о измени Одлуке о месним заједницама
Одлука о усвајању извештаја о раду Инкубатор центра за развој предузетништва "Рача" у
Рачи за 1012. годину
Одлука о усвајању извештаја о раду Предшколске установе "Наша радост" у Рача за 2012.
годину
Одлука о усвајању извештаја о раду Народне библиотеке "Радоје Домановић" у Рачи за 2012.
годину
Одлука о усвајању извештаја о раду Центра за социјални рад "Шумадија" за општине
Баточина, Рача и Лапово за 2012. годину
Одлука о усвајању извештаја о раду Средње школе "Ђура Јакшић" у Рачи за 2012. годину
Одлука о усвајању извештаја о раду Туристичке организације општине Рача за 2012. годину
Одлука о усвајању извештаја о раду Културног центра "Радоје Домановић" у Рачи за 2012.
годину
Одлука о усвајању извештаја о раду Дома здравља "Милоје Хаџић - Шуле" у Рачи за 2012.
годину
Одлука о усвајању извештаја о раду Фонда за водопривреду, уређење пољопривредног
земљишта, шумарство и заштиту животне средине општине Рача за 2012. годину
Одлука о усвајању извештаја о раду Фонда за грађевинско земљиште општине Рача за 2012.
годину
Одлука о усвајању извештаја о раду Фонда за локалне и некатегорисане путеве општине Рача
за 2012. годину
Одлука о усвајању извештаја о раду Основне школе "Карађорђе" у Рачи за 2012. годину
Одлука о усвајању извештаја о раду ЈКП "Рача" у Рачи за 2012. годину
Решења
Решење о разрешењу председника и чланова Комисије за спровођење избора за Савете
Месних заједница на територији општине Рача
Решење о именовању председника и чланова Комисије за спровођење избора за Савете
Месних заједница на територији општине Рача
Решење о разрешењу чланова Управног одбора Дома здравља "Милоје Хаџић - Шуле" у Рачи
- представника установе
Решење о именовању чланова Управног одбора Дома здравља "Милоје Хаџић - Шуле" у Рачи
- представника установе
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Број 5, страна 2

Службени гласник општине Рача

24.04.2013. године

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 дана 24.04.2013. године, донела је:

ОДЛУКУ
Усваја се извештај о раду Општинске управе општине Рача за 2012. годину.
Извештај у писаном облику чини саставни део ове Одлуке.
Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број:020-10/2013-I-01
Дана: 24.04.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 45. став 1. тачка 23) 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 24.04.2013. године, донела је:

ОДЛУКУ
о суфинансирању рада канцеларије општина Шумадијског и Поморавског округа у
Бриселу
Члан 1.
Општина Рача ће учествовати у суфинансирању трошкова рада канцеларије општина
Шумадијског и Поморавског округа у Бриселу, у износу од 200 еура месечно, у динарској
противвредности, по средњем курсу Народне банке Србије.

Члан 2.
Средства за реализацију из тачке 1. ове Одлуке обезбеђују се у буџету општине Рача.

Члан 3.
Ову Одлуку ће реализовати Одељење Општинске управе општине Рача надлежно за
послове буџета и финансија.

Члан 4.
Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о суфинансирању рада канцеларије
општина Шумадијског и Поморавског округа у Бриселу, број 020-33/2012-I-01, од 14.09.2012.
године.

Број 5, страна 3

Службени гласник општине Рача

24.04.2013. године

Члан 5.
Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-11/2013-I-01
Дана: 24.04.2013. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

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,
2/2010 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на
седници одржаној 24.04.2013. године, донела је:

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Члан 1.
Мења се члан 15. Одлуке о Месним заједницама ("Службени гласник општине Рача"
број 6/2009, 12/2010 и 9/2011) и нови гласи:
" Члан 15.
Број чланова Савета Месне заједнице утврђује се Статутом Месне заједнице, на
основу броја бирача и површине коју захвата Месна заједница, с тим да не може бити мањи
од 7, ни већи од 11."
Члан 2.
Мења се члан 17. Одлуке о Месним заједницама и нови гласи:
" Члан 17.
Чланови Савета Месне заједнице бирају се за подручје целе Месне заједнице уз
поштовање сразмерне територијалне заступљености Месне заједнице.
Сразмерна територијална заступљеност обезбеђује се на тај начин што кандидати за
члана Савета подносе кандидатуре по изборним јединицама Месне заједнице.
Право да се кандидује за одређену изборну јединицу има сваки грађанин са
пребивалиштем и бирачким правом у тој изборној јединици Месне заједнице.
Статутом Месне заједнице се уређује територијална заступљеност у Савету Месне
заједнице, кроз изборне јединице."
Члан 3.
Мења се члан 19. Одлуке о Месним заједницама и нови гласи:
"Члан 19.
" Изборе за Савете Месних заједница спроводе:
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1. Комисија, коју у сталном саставу чине председник и шест чланова, које именује
Скупштина општине на предлог одборничких група, сразмерно броју одборника у
Скупштини општине, а у проширеном саставу по један опуномоћени представник од стране
најмање онолико кандидата колико се бира у Месној заједници.
Кандидат за члана Савета може да учествује у предлагању само једног опуномоћеног
представника за проширени састав Комисије.
Право опуномоћеног представника да учествује у раду Комисије траје почев од
утврђивања наведеног права, па до утврђивања коначних резултата гласања за ту Месну
заједницу.
2. Бирачки одбори, које у сталном саству чине председник и два члана. Сваки
кандидат за члана Савета Месне заједнице, има право да предложи једног члана за
проширени састав бирачког одбора, у Месној заједници за чијег члана Савета се кандидује.
Против решење Скупштине општине Рача, о именовању председника и чланова
Комисије у сталном саставу, допуштена је жалба Управном суду у року од 24 часа, од часа
доношења решења.
Чланови органа за спровођење избора могу бити само лица која имају пребивалиште и
бирачко право на територији општине Рача.
За председника Комисије именује се лице које је дипломирани правник.
Чланови органа за спровођење избора не могу бити бирани за чланове Савета.
Председник и чланови Комисије у сталном саставу, имају право на надокнаду за свој
раду, у висини коју одреди Општинско веће општине Рача.
Комисија:
стара се о законитости спровођења избора;
утврђује рокове за спровођење изборних радњи;
прописује обрасце потребне за спровођење изборних радњи;
утврђује право на проширени састав Комисије, у року од 24 часа од пријема
обавештења, односно пуномоћја поднетог од стране прописаног броја кандидата;
5. именује бирачки одбор у сталном и проширеном саставу, посебно за сваку Месну
заједницу;
6. даје упутства бирачким одборима и упутство о спровођењу избора;
7. утврђује кандидате за чланове Савета;
8. припрема и оверава гласачке листиће;
9. утврђује и објављује резултате гласања;
10. издаје уверење члану Савета да је изабран;
11. подноси извештај Скупштини општине Рача о спроведеним изборима.
1.
2.
3.
4.

Против решења Комисије, о утврђивање права на проширени састав Комисије, може
се поднети жалба Општинском већу, у року од 24 часа од доношења решења.
Комисија је дужна да најкасније у року од 12 сати, Општинском већу достави све
потребне податке и списе.
Општинско веће одлучује по жалби у року од 24 сата, а решење по жалби је коначно."
Члан 4.
Остале одредбе Одлуке о Месним заједницама ("Службени гласник општине Рача"
број 6/2009, 12/2010 и 9/2011) остају непромењене.
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Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број:020-4/2013-I-01
Дана: 24.04.2013. године.

Пресдедник
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 предлог
Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 24.04.2013. године, донела је:

ОДЛУКУ
Усваја се извештај о раду Инкубатор центра за развој предузетништва "Рача" у Рачи
за 2012. годину.
Извештај у писаном облику чини саставни део ове Одлуке.
Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број:020-9-1/2013-I-01
Дана: 25.04.2013. 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 предлог
Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 24.04.2013. године, донела је:

ОДЛУКУ
Усваја се извештај о раду Предшколске установе "Наша радост" у Рачи за 2012.
годину.
Извештај у писаном облику чини саставни део ове Одлуке.
Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број:020-9-10/2013-I-01
Дана: 24.04.2013. 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 предлог
Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 24.04.2013. године, донела је:

ОДЛУКУ
Усваја се извештај о раду Народне библиотеке "Радоје Домановић" у Рачи за 2012.
годину.
Извештај у писаном облику чини саставни део ове Одлуке.
Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број:020-9-11/2013-I-01
Дана: 24.04.2013. 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 предлог
Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 24.04.2013. године, донела је:

ОДЛУКУ
Усваја се извештај о раду Центра за социјални рад "Шумадија" за општине Баточина,
Рача и Лапово за 2012. годину.
Извештај у писаном облику чини саставни део ове Одлуке.
Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број:020-9-12/2013-I-01
Дана: 24.04.2013. 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 предлог
Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 24.04.2013. године, донела је:

ОДЛУКУ
Усваја се извештај о раду Средње школе "Ђура Јакшић" из Раче за 2012. годину.
Извештај у писаном облику чини саставни део ове Одлуке.
Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број:020-9-13/2013-I-01
Дана: 24.04.2013. 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 предлог
Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 24.04.2013. године, донела је:

ОДЛУКУ
Усваја се извештај о раду Туристичке организације општине Рача за 2012. годину.
Извештај у писаном облику чини саставни део ове Одлуке.
Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број:020-9-2/2013-I-01
Дана: 24.04.2013. 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 предлог
Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 24.04.2013. године, донела је:

ОДЛУКУ
Усваја се извештај о раду Културног центра "Радоје Домановић" у Рачи за 2012.
годину.
Извештај у писаном облику чини саставни део ове Одлуке.
Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број:020-9-3/2013-I-01
Дана: 24.04.2013. 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 предлог
Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 24.04.2013. године, донела је:

ОДЛУКУ
Усваја се извештај о раду Дома здравља "Милоје Хаџић-Шуле" у Рачи за 2012.
годину.
Извештај у писаном облику чини саставни део ове Одлуке.
Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број:020-9-4/2013-I-01
Дана: 24.04.2013. 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 предлог
Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 24.04.2013. године, донела је:

ОДЛУКУ
Усваја се извештај о раду Фонда за водопривреду, уређење пољопривредног
земљишта, шумарства и заштиту животне средине општине Рача за 2012. годину.
Извештај у писаном облику чини саставни део ове Одлуке.
Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број:020-9-5/2013-I-01
Дана: 24.04.2013. 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 предлог
Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 24.04.2013. године, донела је:

ОДЛУКУ
Усваја се извештај о раду Фонда за грађевинско земљиште општине Рача за 2012.
годину.
Извештај у писаном облику чини саставни део ове Одлуке.

Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број:020-9-6/2013-I-01
Дана: 24.04.2013. 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 предлог
Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 24.04.2013. године, донела је:

ОДЛУКУ
Усваја се извештај о раду Фонда за локалне и некатегорисане путеве општине Рача за
2012. годину.
Извештај у писаном облику чини саставни део ове Одлуке.
Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број:020-9-7/2013-I-01
Дана: 24.04.2013. 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 предлог
Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 24.04.2013. године, донела је:

ОДЛУКУ
Усваја се извештај о раду Основне школе "Карађорђе" у Рачи за 2012. годину.
Извештај у писаном облику чини саставни део ове Одлуке
Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број:020-9-8/2013-I-01
Дана: 24.04.2013. 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 предлог
Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 24.04.2013. године, донела је:

ОДЛУКУ
Усваја се извештај о раду ЈКП "Рача" у Рачи за 2012. годину.
Извештај у писаном облику чини саставни део ове Одлуке.
Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број:020-9-9/2013-I-01
Дана: 24.04.2013. године

Председник
Скупштине општине Рача
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 19. Одлуке о Месним заједницама, ("Службени гласник општине
Рача" број 6/2009, 12/2010 и 9/2011), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа
општине Рача, на седници одржаној дана 24.04.2013. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
о разрешењу председника и чланова Комисије за
спровођење избора за Савете Месних заједница на територији општине Рача
1. Разрешавају су дужности председник и чланови Комисије за спровођење избора за

Савете Месних заједница на територији општине Рача, због престанка основа по ком су
именовани, и то:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Марија Николић из Раче, ул. Б. Марковића б.б., са места председника Комисије;
Слободан Милојевић из Бораца, са места члана;
Александр Јеремић из Раче, ул. Карађорђева број 71, са места члана;
Милан Милошевић из Вишевца, са места члана;
Слободан Петровић из Раче, ул. Лепеничка број 11, са места члана;
Ивица Марковић из Раче ул. Н. Тесле број 13, са места члана;
Зоран Михајловић из Раче, ул. Ђ. Митровића број 8, са места члана;
2. Решење ступа на снагу даном доношења.
3. Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-5/2013-I-01
Дана: 24.04.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.
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На основу члана 19. Одлуке о Месним заједницама, број 020-5/2009-I, Скупштина општине
Рача, на предлог одборничких група у Скупштини општине Рача, на седници одржаној дана
24.04.2013. године, у 10,24 часа, донела је:
РЕШЕЊЕ
о именовању председника и чланова Комисије за
спровођење избора за Савете Месних заједница на територији општине Рача

1. За председника и чланове Комисије за спровођење избора за Савете Месних заједница на
територији општине Рача, именују се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Слађана Стевановић, дипл. правник из Вишевца, за председника;
Давор Тимотијевић из Раче, са станом у улици Вука Караџића број 33, за члана;
Јелена Вељковић из Доње Раче, за члана;
Драган Николић из Ђурђева, за члана;
Дејан Николић из Раче, са станом у улици Србе Нешића број 16, за члана;
Милош Николић из Раче, са станом у улици Карађорђева број 93, за члана;
Слободан Јовановић из Раче, са станом у улици Цара Душана број 1, за члана;
2. Решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења.
3. Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача.
4. Против овог решења може се изјавити жалба Управном суду у року од 24 часа од часа
доношења решења.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење Решења о именовању Комисије за спровођење избора за Савете
Месних заједница на територији општине Рача (у даљем тексту: Комисија), садржан је у одредбама
члана 19. Одлуке о Месним заједницама, којим је предвиђено да Комисију за спровођење избора чине
председник и шест чланова, коју именује Скупштина општине на предлог одборничких група,
сразмерно броју одборника у Скупштини општине.
Чланом 37. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача" број 6/08, 2/10 и 12/10)
предвиђено је да Скупштина општине Рача има 31 одборника, који су организовани у 4 одборничке
групе и то: "Уједињени региони-Драгана Живановић"-14 одборника, "Демократска странка"-9
одборника, "Српска напредна странка"- 4 одборника, "Социјалистичка партија Србије"- 4 одборника.
Одборничка група "Уједињени региони Србије -Драгана Живановић" је својим дописом од
23.04.2013. године, сразмерно броју одборника, предложила кандидата за председника и два
кандидата за чланове Комисије.
Одборничка група "Демократска стрнка" је својим дописом од 23.04.2013. године, сразмерно
броју одборника, предложила два кандидата за чланове Комисије.
Одборничка група "Српска напредна странка" је својим дописом од 23.04.2013. године,
сразмерно броју одборника, предложила једног кандидата за члана Комисије.
Одборничка група "Социјалистичка партија Србије" је својим дописом од 23.04.2013. године,
сразмерно броју одборника, предложила једног кандидата за члана Комисије.
На основу наведеног донето је решење као у диспозитиву.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-6/13-I-01
Дана: 24.04.2013. 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, 2/2010 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа
општине Рача и Дома здравља "Милоје Хаџић-Шуле" у Рачи, на седници одржаној дана
24.04.2013. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
о разрешењу чланова Управног одбора Дома здравља "Милоје Хаџић-Шуле" у Рачипредставника установе

1. Разрешавају се дужности чланови Управног одбора Дома здравља "Милоје ХаџићШуле" у Рачи, и то:
Представници установе:
1. Др Александар Стојановић из Раче, са станом у улици Краља Петра I, број 31;
2. Др Горица Петковић из Крагујевца.

2. Решење ступа на снагу даном доношења.
3. Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-7/2013-I-01
Дана: 24.04.2013. 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 и Дома здравља "Милоје Хаџић-Шуле" у Рачи, на седници одржаној дана
24.04.2013. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
о именовању чланова Управног одбора Дома здравља "Милоје Хаџић-Шуле" у Рачипредставника установе

1. Именују се за чланове Управног одбора Дома здравља "Милоје Хаџић-Шуле" у
Рачи, на мандатни период до истека мандата Управног одбора, и то:
Представници установе:
1. Др Стефан Гаровић из Крагујевца, уролог, са станом у улици Владимира
Роловића број 19/18;
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2. Др Оливера Димитријевић из Крагујевца, специјалиста дермавенетологије, са
станом у улици Лепенички булевар број 5/23.

2. Решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења.
3. Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-8/2013-I-01
Дана: 24.04.2013. 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.

