
 
 
Рача, 04.12.2019. године – број 30                      Цена 100,00 динара 
 
 
 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 
О д л у к е 
Одлука о усвајању Извештаја ЈКП "Рача" о степену реализације Програма пословања за 
период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године 2 

Одлука о давању сагласности на V измену Плана јавних набавки Општинске управе општине 
Рача за 2019. годину 2 

Одлука о проглашењу пијаће воде техничком у сеоском водоводу за насељено место Ђурђево 2 
Р е ш е њ а 
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 3 
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 4 
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 5 
Решење о постављењу заменика начелника Општинске управе општине Рача 6 
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС број, 129/2007, 
83/2014-др. закон, 101/2016 др. закон и 4/2018) , члана 71. Статута општине Рача ("Сл. гласник 
општине Рача", број 3/2019), и члана 37. Пословника о раду Општинског већа ("Сл. гласник 
општине Рача", број 01/09 и 17/16), Општинско веће општине Рача је на седници одржаној 
04.12.2019.годинр донело следећу 
 

О Д Л У К У 
 

 
1. Усваја се Извештај Јавног комуналног предузећа „Рача“, Рача о степену реализације 

Програма пословања за период од 01.01.2019.године до 30.09.2019.године, број 
346/2019 од 25.10.2019.године. 
 

2. Oва Одлука ступа на снагу објављивањем у  "Службеном гласнику општине Рача". 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 021-538/2019-II-01            ПРЕДСЕДНИК 
Датум: 04.12.2019.године           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
             Ненад Савковић, с.р. 
 
 
 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС број, 129/2007, 
83/2014-др. закон, 101/2016 др. закон и 4/2018) , члана 71. Статута општине Рача ("Сл. гласник 
општине Рача", број 3/2019), и члана 37. Пословника о раду Општинског већа ("Сл. гласник 
општине Рача", број 01/09 и 17/16), Општинско веће општине Рача је на седници одржаној 
04.12.2019 донело следећу 

 
O Д Л У К У 

 
 

1. Даје се сагласност на 5. ( пету ) измену Плана јавних набавки Општинске управе 
општине Рача за 2019.годину.  
 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 404-82/2019-II-01            ПРЕДСЕДНИК 
Датум: 04.12.2019.године           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
             Ненад Савковић, с.р. 
 
 
 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС број, 129/2007, 
83/2014-др. закон, 101/2016 др. закон и 4/2018) , члана 71. Статута општине Рача ("Сл. гласник 
општине Рача", број 3/2019), и члана 37. Пословника о раду Општинског већа ("Сл. гласник 
општине Рача", број 01/09 и 17/16), Општинско веће општине Рача је на седници одржаној 
19.11.2019 донело следећу 
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Одлуку о проглашењу пијаће воде техничком у сеоском водоводу  

за насељено место Ђурђево 
 

1. Проглашава се пијаћа вода из сеоског водовода насељеног места Ђурђево, техничком 
због повећаног нивоа нитрита у пијаћој води. 
 

2. Вода из сеоског водовода насељеног места Ђурђево не сме се користити за пиће, нити 
за кување. 
 

3. ЈКП „Рача“, Рача обавезује се да обезбеди алтернативно снабдевање пијаћом водом. 
 

4. Јавно комунално предузеће „Рача“ из Раче извршиће ванредно узорковање за контролу 
исправности воде од стране Института за јавно здравње у Крагујевцу. 
 

5.   Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

 ЈКП "Рача" из Раче обавестило је општинско Веће општине Рача дана 19.11.2019. 
године  да је вода у сеоском водоводу за насељно место Ђурђево неисправна за пиће на основу 
хемијске анализе воде. На основу напред изложеног Општинско веће општине Рача на седници 
одржаној дана 19.11.2019. донело је Одлуку  као у изреци. 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 021-576/2019-II-01            ПРЕДСЕДНИК 
Датум: 19.11.2019.године           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
             Ненад Савковић, с.р. 
 
 
 

На основу чл. 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник  РС“, број 
129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 – др. Закон и 47/2018), члана 71. Статута општине 
Рача („Службени гласник општине Рача“, број: 3/2019 ) и члана 37. Пословника о раду 
Општинског већа („Службени гласник општине Рача“, број 1/2009 и 17/16), на основу чл.69. 
став 4. Закона о буџетском систему („Сл. гла. РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 
– исправка 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон 103/15, 99/16, 113/17 , 95/18 и 31/19 и 72/2019) и 
чл. 13. Одлуке о четвртом  ребалансу буџета Општине Рача за 2019. год. („Службени гласник 
Општине Рача бр. 29/19) на седници одржаној дaна 21.11.2019. године, Општинско веће 
општине Рача, доноси: 

 
РЕШЕЊЕ 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о трећем ребалансу буџета Општине Рача за 2019. 
годину („Сл.гл. Општине Рача 19/19), раздео 5, програмска класификација 0602-
0090, функционална класификација 160, позиција 148/0 извор финансирања 01, 
економска класификација 499120 – Средства резерве – текућа буџетска резерва, 
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одобравају се средства за финансирање делатности у 2019. год. у износу од 
125.446,00 дин. 
 

2. Средства из тачке 1. ове Одлуке распоређују се у оквиру: раздела 5, Програм 2002-
Основно образовање, функционална класификација 912, извор финансирања 01, 
позиција 98/3  економска класификација 463 –Трансфер осталим нивоима власти  
125.446,00 дин. 
 

3. О реализацији ове Одлуке стараће се Одељење за привреду, пољопривреду, буџет 
и финансије. 
 

4. Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику Општина Рача. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 401-456/2019-II-01            ПРЕДСЕДНИК 
Датум: 21.11.2019.године           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
             Ненад Савковић, с.р. 
 
 

На основу чл. 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник  РС“, број 
129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 – др. Закон и 47/2018), члана 71. Статута општине 
Рача („Службени гласник општине Рача“, број: 3/2019 ), члана 37. Пословника о раду 
Општинског већа („Службени гласник општине Рача“, број 1/2009 и 17/16),  члана.69. став 4. 
Закона о буџетском систему („Сл. гла. РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 – 
исправка 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон 103/15, 99/16, 113/17 , 95/18 и 31/19 и 72/2019) и 
члана 13. Одлуке о четвртом  ребалансу буџета Општине Рача за 2019. год. („Службени 
гласник Општине Рача бр. 29/19) на седници одржаној дaна 04.12.2019. године, Општинско 
веће општине Рача доноси: 

 
Р Е Ш Е Њ Е  

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о трећем ребалансу буџета Општине Рача за 2019. 
годину („Сл.гл. Општине Рача 19/19), раздео 5, програмска класификација 0602-0010, 
функционална класификација 160, позиција 148/0 извор финансирања 01, економска 
класификација 499120 – Средства резерве – текућа буџетска резерва, одобравају се 
средства за финансирање делатности у 2019. год. у износу од 180.000,00 дин. 

2. Средства из тачке 1. ове Одлуке распоређују се у оквиру: раздела 5, Програм 2001-
Предшколско образовање и васпитање, функционална класификација 911, извор 
финансирања 01, позиција 240/0  економска класификација 425 –Текуће поправке и 
одржавање  180.000,00 дин. 

3. О реализацији ове Одлуке стараће се Одељење за привреду, пољопривреду, буџет и 
финансије. 

4. Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику Општина Рача. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 401-469/2019-II-01            ПРЕДСЕДНИК 
Датум: 04.12.2019.године           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
             Ненад Савковић, с.р. 
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На основу чл. 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник  РС“, број 
129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 – др. Закон и 47/2018), члана 71. Статута општине 
Рача („Службени гласник општине Рача“, број: 3/2019 ), члана 37. Пословника о раду 
Општинског већа („Службени гласник општине Рача“, број 1/2009 и 17/16),  члана.69. став 4. 
Закона о буџетском систему („Сл. гла. РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 – 
исправка 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон 103/15, 99/16, 113/17 , 95/18 и 31/19 и 72/2019) и 
члана 13. Одлуке о четвртом  ребалансу буџета Општине Рача за 2019. год. („Службени 
гласник Општине Рача бр. 29/19) на седници одржаној дaна 04.12.2019. године, Општинско 
веће општине Рача доноси: 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о четвртом  ребалансу буџета Општине Рача за 2019. 
годину („Сл.гл. Општине Рача 19/19), раздео 5, програмска класификација 0602-0090, 
функционална класификација 160, позиција 148/0 извор финансирања 01, економска 
класификација 499120 – Средства резерве – текућа буџетска резерва, одобравају се 
средства за финансирање делатности у 2019. год. у износу од 310.452,00 дин. 

2. Средства из тачке 1. ове Одлуке распоређују се у оквиру: раздела 5, Програм 2001-
Предшколско образовање и васпитање, функционална класификација 911, извор 
финансирања 01, позиција 240/0  економска класификација 425 –Текуће поправке и 
одржавање 17.460,00 дин.  

3. Средства из тачке 1. ове Одлуке распоређују се у оквиру: раздела 5, Програм 2001-
Предшколско образовање и васпитање, функционална класификација 911, извор 
финансирања 01, позиција 245/0  економска класификација 512 –Машина и опрема 
112.992,00 дин.  

4. Средства из тачке 1. ове Одлуке распоређују се у оквиру: раздела 5, Програм 2001-
Предшколско образовање и васпитање, функционална класификација 911, извор 
финансирања 01, позиција 239/0  економска класификација 424 –Специјализоване 
услуге 180.000,00 дин.  

5. О реализацији ове Одлуке стараће се Одељење за привреду, пољопривреду, буџет и 
финансије. 

6. Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику Општина Рача. 
 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 
 
Број: 401-468/2019-II-01            ПРЕДСЕДНИК 
Датум: 04.12.2019.године           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
             Ненад Савковић, с.р. 
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На основу члана  46. става 1. тачке 7), а у вези са чланом  56. ставова 1., 2. и 3.  Закона 
о локалној самоуправи („Сл гласник РС“, број 129/2007....и 47/2018) и  члана 71. става 1. тачке 
13), а у вези са чланом 88. ставова 1., 2. и 3. Статута општине Рача („Сл. гласник општине 
Рача“, бр. 3/2019) и члана 99. става 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 
јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", број 21/2016, 113/2017 и 95/2018 ),  
разматрајући захтев Славољуба Арсенијевића, заменика начелника Општинске управе 
општине Рача, Општинско веће општине Рача, на седници одржаној дана  29.11.2019. године, 
донело је: 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о постављењу 

заменика Начелника општинске управе општине Рача 
 
 
1. Славољуб Арсенијевић, дипломирани правник, рођен 08.04.1957. године, поставља се за 

заменика Начелника општинске управе општине Рача, на нови мандатни период од 5 
година. 
 

2. Решење ступа на снагу даном доношења и коначно је, а примењиваће се почев од 
01.12.2019. године, од када ће именованом из тачке 1. овог решења почети да тече нови 
мандат заменика Начелника општинске управе општине Рача.  
 

3. Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача. 
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 
Чланом  46. ставом 1. тачком 7) Закона о локалној самоуправи („Сл гласник РС“, број 

129/2007....и 47/2018) и чланом 71. ставом 1. тачком 13) Статута општине Рача („Сл. гласник 
општине Рача“, бр. 3/2019), прописано је да Општинско веће поставља и разрешава начелника 
Општинске управе. 

Чланом 56. ставом 1. Закона о локалној самоуправи („Сл гласник РС“, број 129/2007....и 
47/2018), прописано је да Начелника општинске управе, односно управе за поједине области 
поставља општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година, ставом 2. истог члана да 
Начелник општинске управе може имати заменика који га замењује у случају његове 
одсутности и спречености да обавља своју дужност, а ставом 3. истог члана прописано је да се 
Заменик начелника општинске управе поставља на исти начин и под истим условима као 
начелник. 

Чланом  99. ставом  2. Закона о запосленима у аутономним покрајнама и јединицама 
локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", број 21/2016, 113/2017 и 95/2018 ), прописано је да 
службеник на положају може после протека времена на које је постављен, бити поново 
постављен на исти положај без јавног конкурса. 

Славољуб Арсенијевић из Десимировца, је Решењем Општинског већа општине Рача 
број 021-430/2014-II-01, од 25.11.2014. године, постављен за заменика Начелника општинске 
управе општине Рача, на мандатни период од пет година, са почетком обављања наведене 
дужности на коју је постављен од 01.12.2014. године. 

 
Славољуб Арсенијевић, заменик Начелника општинске управе општине Рача, дана 

12.11.2019. године, поднео је захтев Општинском већу општине Рача, за поновно постављење 
на положај заменика Начелника општинске управе општине Рача, без спровођења јавног 
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конкурса, јер му мандат на наведеном положају истиче 30.11.2019. године, наводећи као 
правни основ члан 99. став  2. Закона о запосленима у аутономним покрајнама и јединицама 
локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", број 21/2016, 113/2017 и 95/2018 ). 

 
Из свега наведеног донето је решење као у диспозитиву. 
 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења се може покренути управни спор подношењем тужбе 
Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана пријема овог решења. 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
Број: 112-125 /2019-II-01            ПРЕДСЕДНИК 
Датум: 29.11.2019. године           ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
             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 Марија Стевановић, секретар 
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205. 


