Рача, 12.11.2008. године – број 9

Цена 100,00 динара

1.
На основу члана 32. став 1. тачка 20) Закона о локалној самоуправи („Сл. гл. РС“ бр.
129/2007) и члана 45. став 1. тачка 31) Статута општине Рача („Службени гласник општине Рача“
број 6/2008), Скупштина општине Рача, на својој седници, одржаној 12.11.2008. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
Ставља се ван снаге Решење Скупштине општине Рача, број 020-13-7/2008-03, од
29.05.2008. године, о избору члана Општинског већа општине Рача.
Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити у „Службеном гласнику општине Рача“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-78/08-03
Дана: 12.11.2008. године

Председник
Скупштине општине Рача
Душан Ђоковић, с.р.

2.
Скупштина општине Рача 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 6/08), на седници одржаној дана 12.11.2008. године донела је:
РЕШЕЊЕ
о избору члана Општинског већа општине Рача
1. Слободан Милојевић из Бораца, општина Рача, БИРА СЕ за члана Општинског већа
општине Рача, до истека мандата Општинског већа општине Рача.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења и исто објавити у Службеном гласнику
општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-79/2008-03
У Рачи, 12.11.2008. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.
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3.
На основу члана 134. став 3., 4. и 5. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача",
број 6/08), Скупштина општине Рача на седници одржаној дана 12.11.2008. године донела је:
ОДЛУКУ
о приступању промени Статута општине Рача
Приступа се промени Статута општине Рача, тако да се Статутом општине Рача регулишу
питања везана за образовање Савета за младе, као самосталног радног тела Скупштине општине
Рача, његова надлежност, број чланова и друго.
Именује се Комисија за израду Нацрта акта о промени Статута општине Рача и то:
1. Начелник Општинске управе општине Рача;
2. Марија Николић, дипл. правник;
3. Душица Миљојковић, дипломирани правник.
Сагласност на Нацрт акта о промени Статута општине Рача, пре упућивања на разматрање
Скупштини општине Рача даће Општинско веће општине Рача.
Одлука ступа на снагу даном доношења и исту објавити у Службеном гласнику општине
Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-80/08-03
Дана: 12.11.2008. године

Председник
Скупштине општине Рача
Душан Ђоковић, с.р.

4.
На основу члана 49. став 1. и 4. Статута општине Рача ("Службени гласник општине Рача",
број 6/08) и члана 83. Пословника о раду Скупштине општине Рача ("Службени гласник општине
Рача", број 6/2008), Скупштина општине Рача на својој седници одржаној дана 12.11.2008. године,
донела је:

ОДЛУКУ
о образовању Савета за младе као повремено радно тело Скупштине општине Рача
Образује се Савет за младе, као повремено радно тело Скупштине општине Рача.
Савет за младе као повремено радно тело има 5 чланова и чине га одборници и грађани.
О избору председника и чланова Савета за младе, као повременог радног тела Скупштине
општине Рача, Скупштина општине Рача ће донети посебно решење.
Председник Савета за младе, као повременог тела Скупштине општине Рача, представља,
заступа и располаже средствима Савета за младе.
Савет за младе, као повремено радно тело Скупштине општине Рача се образује на период
до дефинисања Савета за младе, Статутом општине Рача, као самосталног радног тела, и избора
његових чланова.
Задатак Савета за младе, као повременог радног тела Скупштине општине Рача је:
1. Иницирање и учествовање у изради локалне омладинске политике у области образовања,
спорта, коришћења слободног времена, повећања запослености и другим областима значајним
за младе.
2. Учествовање у изради посебних локалних акционих планова, програма и политика у
сагласности са Националном стратегијом за младе и прати њихово остваривање.
3. Давање мишљења о питањима од значаја за младе и да о њима обавештава органе општине.
4. Давање мишљења на нацрте прописа и одлука које доноси Скупштина општине у областима
значајним за младе.
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5. Иницирање припреме пројеката или учешћа Општине у програмима и пројектима за младе, у
циљу унапређења положаја младих и обезбеђивању остваривања њихових права, које су у
надлежности Општине.
6. Подстицање сарадње између Општине и омладинских организација и удружења.
7. Давање мишљења о предлозима пројекта од значаја за младе, који се делимично или потпуно
финансирају из буџета Општине, прати њихово остваривање и даје мишњеље надлежном
органу Општине.
За обављање стручних и административно-техничких послова везаних за извршавање
задатака Савета и других послова Савета, Савет ће одмах по избору чланова, формирати
канцеларију за младе.
Начелник Општинске управе општине Рача ће одредити једног запосленог из Општинске
управе за обављање послова наведених у претходном ставу ове одлуке.
Председник Савета за младе, као повременог радног тела Скупштине општине Рача,
координира радом Канцеларије за младе.
Одлука ступа на снагу даном доношења.
Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-81/08-03
Дана: 12.11.2008. године.

Председник
Скупштине општине Рача
Душан Ђоковић, с.р.

5.
На основу одлуке Скупштине општине Рача, број 020-81/08-03, од 12.11.2008. године, о
образовању Савета за младе, као повременог радног тела Скупштине општине Рача, Скупштина
општине Рача, на својој седници одржаној дана 12.11.2008. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
о избору председника и чланова Савета за младе, као повременог радног тела
Скупштине општине Рача
Бирају се председник и чланови Савета за младе, као повременог радног тела Скупштине
општине Рача и то:
1.
2.
3.
4.
5.

Марко Милошевић, за председника
Бојан Тимотијевић, за чланa
Јован Голубовић, за чланa
Драгана Петровић, за чланa
Биљана Јовановић, за чланa

Решење ступа на снагу даном доношења.
Решење објавити у „Службеном гласнику општине Рача“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-82/08-03
Дана:12.11.2008. године

Председник
Скупштине општине Рача
Душан Ђоковић, с.р.
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6.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број
129/07), члана 20. Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", број 42/91, 71/94 и 83/05), члана
45. став 1. тачка 10. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача, број 6/08) и члана 11.
Одлуке о оснивању Центра за социјални рад "Шумадија", за општине Баточина, Рача и Лапово
("Сл. гласник општине Рача, број 2/92), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана
12.11.2008. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
о разрешењу члана Управног одбора
Центра за социјални рад "Шумадија", за општине Баточина, Рача и Лапово,
представника Скупштине општине Рача

I
Разрешава се члан Управног одбора Центра за социјални рад "Шумадија", за општине
Баточина, Рача и Лапово, и то:
1. Александар Живановић из Раче, ул. Љ. Ивошевић 16.

II
Ово решење ступа на снагу даном доношења, исто објавити у Службеном гласнику
општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-83/08-03
Дана: 12.11.2008. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

7.
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број
129/07), члана 20. Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", број 42/91, 71/94 и 83/05), члана
45. став 1. тачка 10. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача, број 6/08) и члана 11.
Одлуке о оснивању Центра за социјални рад "Шумадија", за општине Баточина, Рача и Лапово
("Сл. гласник општине Рача, број 2/92), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана
12.11.2008. године, донела је:

РЕШЕЊЕ
о именовању члана Управног одбора
Центра за социјални рад "Шумадија", за општине Баточина, Рача и Лапово,
представника Скупштине општине Рача из реда запослених

I
Именује се члан Управног одбора Центра за социјални рад "Шумадија", за општине
Баточина, Рача и Лапово и то:
1. Роза Новаковић из Раче, ул. Ђуре Јакшића 10.
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II
Ово решење ступа на снагу даном доношења и исто објавити у Службеном гласнику
општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-84/08-03
Дана: 12.11.2008. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

8.
На основу члана 46. став 1. тачка 7. и члана 56. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Сл.
гласник РС", број 129/07) и члана 66. став 1. тачка 7. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине
Рача", број 6/08, Општинско веће општине Рача на седници одржаној дана 10.11.2008. године,
донело је:
РЕШЕЊЕ
1. Славољуб Арсенијевић из Малог Крчмара, општина Рача, дипл. правник, разрешава се
дужности Начелника Општинске управе општине Рача због престанка мандата на функцију
за коју је постављен са 10.11.2008. године.
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења и исто објавити у Службеном гласнику
општине Рача.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 021-249/08-03
Дана: 10.11.2008. годние

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа општине Рача
Драгана Живановић, с.р.

9.
На основу члана 46. став 1. тачка 7. и члана 56. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Сл.
гласник РС", број 129/07) и члана 66. став 1. тачка 7. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине
Рача", број 6/08, Општинско веће општине Рача на седници одржаној дана 10.11.2008. године,
донело је:
РЕШЕЊЕ
1. Бранко Савић из Крагујевца, дипл. правник, поставља се за Начелника Општинске управе
општине Рача на период од 5 (пет) година почев од 10.11.2008. године.
2. Ово решење је коначно и исто објавити у Службеном гласнику општине Рача.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 021-244/08-03
Дана: 10.11.2008. годние

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа општине Рача
Драгана Живановић, с.р.
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САДРЖАЈ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Решење о стављању ван снаге решења број 020-13-7/2008-03 од 29.05.2008. године
Решење о избору члана Општинског већа општине Рача
Одлука о приступању промени Статута општине Рача
Одлука о образовању Савета за младе, као повременог радног тела Скупштине оптине
Рача
Решење о избору Председника и чланова Савета за младе, као повременог радног тела
Скупштине оптине Рача
Решење о разрешењу члана Управног одбора Центра за социјални рад "Шумадија", за
општине Баточина, Рача и Лапово, представника Скупштине општине Рача
Решење о именовању члана Управног одбора Центра за социјални рад "Шумадија", за
општине Баточина, Рача и Лапово, представника Скупштине општине Рача из реда
запослених
Решење о разрешењу Начелника Општинске управе општине Рача
Решење о именовању Начелника Општинске управе општине Рача

1
1
2
2
3
4
4
5
5

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 Борко Петровић, секретар
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205.

