Рача, 30.11.2016. године – број 40

Цена 100,00 динара

САДРЖАЈ
Одлуке
Одлука о распуштању Савета Месне заједнице Сепци
Решења
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
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Број 40, страна 2

Службени гласник општине Рача

30.11.2016. године

На основу члана 27. ставови 2. и 3., и члана 26. став 1. алинеа 3. Одлуке о Месним
заједницама („Сл. гласник општине Рача“, број 6/2009, 12/10, 9/2011 и 5/2013), Општинско
веће општине Рача, на предлог Председника Скупштине општине Рача и Председника
општине Рача, на седници одржаној дана 21.11.2016. године, донело је:
ОДЛУКУ
1. РАСПУШТА СЕ Савет Месне заједнице Сепци.
2. Текуће и неодложне послове из надлежности Савета Месне заједнице Сепци, до
избора новог Савета Месне заједнице, обављаће привремени Савет којег чине:
- Стојковић М. Драган из Сепаца, председник;
- Марковић Милована Зоран из Сепаца, члан;
- Живковић Дејан из Сепаца, члан.
3. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.
4. Одлука ступа на снагу даном доношења.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Дана 21.11.2016.године Општинско веће општине Рача је запримило обавештење од
стране Председника СО Рача, бр. 021-630/2016-I-01 од 21.11.2016.године, да је на Збору
грађана МЗ Сепци дана 20.11.2016.године донета Одлука о опозиву Савета МЗ Сепци и
предложио Општинском већу да донесе Одлуку о распуштању Савета МЗ Сепци и именује
чланове Привременог Савета МЗ Сепци, јер су се стекли услови из члана 26. Одлуке о
Месним заједницама за распуштање Савета Месне заједнице Сепци. У прилог Дописа је
доставио и записник збора грађана који садржи Одлуку о опозиву Савета МЗ Сепци.
Чланом 26. ставом 1. алинеом 3. Одлуке о Месним заједницама („Сл. гласник
општине Рача“,број 6/2009, 12/10, 9/2011 и 5/2013) прописано је да се Савет Месне заједнице
распушта изгласавањем опозива од стране Збора грађана одржаним на подручју целе МЗ.
Чланом 27. став 1. Одлуке о Месним заједницама прописано је да наступањем напред
поменутог разлога из члана 26 става 1. алинеје 3. Одлуке о месним заједницама, Председник
Скупштине општине у року од 30 дана, од дана када прими обавештење о наступању разлога
за распуштање Савета доноси одлуку о расписивању избора за нови Савет Месне заједнице, а
ставовима 2. и 3. истог члана да до избора новог Савета Месне заједнице, текуће и
неодложне послове из надлежности Савета Месне заједнице обавља привремени Савет који
чини председник и два члана, које именује Општинско веће.
Увидом у записник збора грађана МЗ Сепци, утврђено је да је збор грађана донео
пуноважну Одлуку о опозиву Савета МЗ Сепци дана 20.11.2016.године.
Из свега наведеног одлучено је као у диспозитиву Одлуке.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 021-634/2016-II-01
Дана: 21.11.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
Ненад Савковић, с.р.
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30.11.2016. године

На основу члана 61. став 4. и став 13., члана 69. став 4. Закона о буџетском систему
(„Сл. гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14,
685/15-др.закон), и члана 28. Одлуке о IV ребалансу буџета општине Рача за 2016. годину
(„Сл. гласник општине Рача“, број 39/16), Општинско веће општине Рача на седници
одржаној дана 30.11.2016. године, донело је:
РЕШЕЊЕ
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о IV ребалансу буџета општине Рача за 2016. годину („Сл.
гласник општине Рача“, број 39/16), са раздел 4, глава 6- Програмска класификација 11010001, функционална класификација 620, апропријација економска класификација 4212.000.000,00 динара, апропријација економска класификација 423-400.000,00 динара,
апропријација економска класификација 424-100.000,00 динара, апропријација економска
класификација 425-14.000.000,00 динара, Програмска класификација 1101-П2, функционална
класификација 453, апропријација економска класификација 511- 6.716.417,22 динара,
Програмска класификација 1101-П4, функционална класификација 453, апропријација
економска класификација 511-8.728.191,59 динара, Програмска класификација 1101-П7,
функционална класификација 453, апропријација економска класификација 511-11.350.404,26
динара. Средства у укупнм износу од 43.295.013,07 преносе се у текућу буџетску резерву
утврђену у оквиру раздела 4, глава 4, програмска активност 0602-0009, функионална
класификација 112, позиција 247, економска класификација 49912-текућа резерва и
распоређују се Општинској управи, ради обезбеђивања плаћања преузетих обавеза, а због
престанка постојања Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Рача“ по Одлуци
Скупштине општине Рача број 020-144/2016-I-01 од 23.11.2016. године.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог Решења распоређују се у оквиру раздела 4Општинска управа, глава 4.1.1.-Општинска управа, 1101 програм 1, програмске
класификације 1101-0001- Стартешко, просторно и урбанистичко планирање, одржавање и
изградња, апропријације економске класификације, и то:
- 421- Стални трошкови, у износу од 2.000.000,00 динара,
- 423- Услуге по Уговору, у износу од 400.000,00 динара,
- 424- Специјализоване услуге, у износу од 100.000,00 динара,
- 425- Текуће поправке и одржавање, у износу од 14.000.000,00 динара,
- 511- Зграде и грађевински објекти, у износу од 26.795.013,07 динара.
3. О реализацији овог Решења стараће се Одељење за привреду, буџет и лер.
4. Ово Решење објавити у „Службеном гласнику општине Рача“.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 021-678/2016-II-01
Датум: 30.11.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
Ненад Савковић, 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 Немања Лугавац, заменик
секретара Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205.

