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На основу члана 32. став 1. тачка 20) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 
129/07) и члана 45. став 1. тачка 31) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 
6/08),  а у вези са чланом 91. став 3. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", број 54/09), 
Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 11.02.2010. године, донела је: 
 
 

О Д Л У К У 
о усвајању извештаја буџетског инспектора општине Рача о контролама  

извршеним у периоду од 31.10.2008. до 30.07.2009. године 
 
 
 Усваја се извештај буџетског инспектора општине Рача о контролама извршеним у периоду 
од 31.10.2008. до 30.07.2009. године. 
 
 Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 

 
Број: 020-10/2010-I              ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 11.02.2010. године      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

       Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

На основу члана 151. став 1. Пословника о раду Скупштине оптине Рача, ("Сл. гласник 
општине Рача", број 6/08) и члана 46. став 4. Закона о локалним изборима („Службени гласник 
РС“ 129/07), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 11.02.2010. године, донела је: 

 
О Д Л У К У 

 
1. Престаје мандат одборнику Љубици Тодоровић из Великог Крчмара, у Скупштини општине 

Рача, због подношења оставке коју је у њено име поднела Демократска странка, као 
подносилац изборне листе „Демократска странка – Борис Тадић", са које је мандат именованој 
и додељен. 

 
2. Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Рача“. 
 
 
3. Против ове Одлуке може се изјавити жалба Вишем суду у Крагујевцу у року од 48 часова од 

дана доношења Одлуке. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредби члана 151. став 1. Пословника 
о раду Скупштине оптине Рача, ("Сл. гласник општине Рача", број 6/08), којим је уређено да се 
акти Скупштине општине израђују на основу Записника о раду седнице на којој су донети и члана 
46. став 4. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ 129/07), којим је прописано да је 
Скупштина дужна да о оставци која је поднета између две седнице, одлучи на првој наредној 
седници Скупштине. 
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Марко Ђуришић, као овлашћено лице, поднео је дана 30.11.2009. године, Скупштини 
општине Рача оставку Љубице Тодоровић из В. Крчмара, одборника у Скупштини општине Рача, 
оверену у Општинском суду у Рачи дана 20.05.2008. године, Ов. бр. 513/08 и Уговор о регулисању 
међусобних односа, закључен у складу са чланом 47. Закона о локлним изборима, између 
Демократске странке, коју је заступао Марко Ђуришић из Београда и кандидата за одборника 
Љубице Тодоровић из Великог Крчмара, општина Рача, овереног од стране Општинске управе 
градске општине Врачар,  дана 12.06.2009. године, Ов. бр. 16558. 

Чланом 2. наведеног Уговора о регулисању међусобних односа, кандидат за одборника 
Љубица Тодоровић из Великог Крчмара овластила је подносиоца изборне листе "Демократска 
странка-Борис Тадић" да у њено име поднесе оставку на функције одборника у Скупштини 
општине Рача, а чланом 4. Уговора подносилац изборне листе стиче право да слободно располаже 
мандатом одборника и то тако  да самостално одлучује да ли ће и када реализовати овлашћење 
које је добио.  
 Како је у складу са  чланом 47. став 4. Закона о локалним изборима („Службени гласник 
РС“ 129/07) подносилац изборне листе, у овом случају Демократска странка стекла право да 
слободно располаже мандатом наведеног одборника, на основу закљученог Уговора, тако што 
самостално одлучује да ли ће реализовати овлашћење које је добила, Демократска странка је то и 
учинила наведеног дана. 

Дана 09.02.2010. године Мандатно-имунитетска комисија Скупштине општине Рача је 
разматрајући предлог Демократске странке о престанку мандата одборнику Скупштине општине 
Рача Љубици Тодоровић из В. Крчмара, активирањем бланко оставки, закључила да је бланко 
оставке активиране у складу са чланом 47. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", број 
129/2007), да су се створили законски услови за престанак мандата наведеном одборнику, као и да 
о утврђивању престанка мандата одборницима одлучује Скупштина општине Рача, у складу са 
законом. 
 

Како је чланом 46. став 4. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ 129/07) 
прописано да је Скупштина, у случају подношења оставке између две седнице, дужна да одлучи о 
поднетој оставци на првој наредној седници, Скупштина општине Рача је на својој седници 
одржаној дана 11.02.2010. године, разматрала предлог Одлуке о утврђивању престанка мандата 
одборнику Љубици Тодоровић из В. Крчмара, са свим поднетим и наведеним документима, и 
донела гласањем, у складу са законом и Пословником о свом раду, одлуку као у диспозитиву.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
Број:  020-11/10-I                ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 11.02.2010. године.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

       Душан Ђоковић, с.р. 
 

 
 На основу члана 151. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Рача ("Сл. гласник 
општине Рача", број 6/08), а у вези члана 48. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", број 
129/07) Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 11.02.2010. године, донела је: 
 

О Д Л У К У 
 
 1. Потврђује се мандат у Скупштини општине Рача одборнику Милану Благојевићу из 
Великог Крчмара, општина Рача, рођеном 16.10.1951. године, кога је предложила Демократска 
странка, као подносилац изборне листе "Демократска странка – Борис Тадић", на мандатни период 
до истека мандата  Љубици Тодоровић из Великог Крчмара, којој је престао мандат одборника у 
Скупштини општине Рача. 
 2. Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 
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 3.Против ове Одлуке може се изјавити жалба Вишем              
суду у Крагујевцу у року од 48 часова од дана доношења Одлуке. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

 Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредби члана 151. став 1. Пословника 
о раду Скупштине општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 6/08), којим је уређено да се 
акти Скупштине општине израђују на основу Записника о раду седнице на којој су донети и члана 
48. став 1. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ 129/07), којим је прописано да 
кад одборнику престане мандат пре истека времена на који је изабран, мандат припада подносиоцу 
изборне листе са чије листе је био изабран одборник коме је престао мандат. 

 Одлуком Скупштине општине Рача број 020-11/2010-I, од 11.02.2010. године, утврђен је 
престанак мандата одборнику Љубици Тодоровић из Великог Крчмара. 
 Демократска странка, поднела је  Општинској изборној комисији предлог да се изда 
уверење о избору за одборника Милану Благојевићу из Великог Крчмара, који се налази на 
изборној листи "Демокртаска странка-Борис Тадић". Разматрајући наведени предлог Општинска 
изборна комисија је именованом издала уверење о избору за одборника. 

 Дана 09.02.2010. године Мандатно-имунитетска комисија Скупштине општине Рача је 
закључила да је Општинска изборна комисија општине Рача, у складу са чланом 48. Закона о 
локалним изборима ("Сл. гласник РС", број 129/2007), издала уверење о избору Милана 
Благојевића за одборника, као и да о потврђивању мандата одборницима одлучује Скупштина 
општине Рача, у складу са законом. 
 

  Скупштина општине Рача је на својој седници одржаној дана 11.02.2010. године, 
разматрала предлог Одлуке о потврђивању мандата новом одборнику Милану Благојевићу из В. 
Крчмара, са свим поднетим и наведеним документима, и донела гласањем, у складу са законом и 
Пословником о свом раду, одлуку као у диспозитиву.  

 
  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 

Број:  020-12/10-I                                     ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 11.02.2010. године.                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

                                                                             Душан Ђоковић, с.р. 
 

 
 На основу члана 151. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Рача, ("Сл. гласник 
општине Рача", број 6/08) и члана 47. став 6. Закона о локалним изборима („Службени гласник 
РС“ 129/07), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 11.02.2010. године, донела је: 
 

О Д Л У К У 
 

4. Престаје мандат одборнику Зорици Милошевић из Раче, у Скупштини општине Рача, због 
подношења оставке коју је у њено име поднела Српска радикална странка, као подносилац 
изборне листе „Српска радикална странка – Томислав Николић, са које је мандат именованој и 
додељен. 

 
5. Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Рача“. 
 
6. Против ове Одлуке може се изјавити жалба Вишем суду у Крагујевцу у року од 48 часова од 

дана доношења Одлуке. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредби члана 151. став 1. Пословника 
о раду Скупштине оптине Рача, ("Сл. гласник општине Рача", број 6/08), којим је уређено да се 
акти Скупштине општине израђују на основу Записника о раду седнице на којој су донети и члана 
47. став 6. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ 129/07), којим је прописано да 
одборник који је поднео бланко оставку може учествовати у раду и одлучивању  скупштине, све 
док скупштина не утврди престанак његовог мандата на основу оставке коју је, у његово име, 
поднео подносилац изборне листе. 

Наташа Јовановић, председник Шумадијског окружног одбора Српске радикалне странке, 
као овлашћено лице, поднела је дана 23.09.2008. године Председнику Скупштине општине Рача, 
ради активирања, оставку одборника Зорице Милошевић из Раче, у Скупштини општине Рача, 
оверену у Општинском суду у Рачи дана 29.05.2008. године, Ов. бр. 665/08, као и Овлашћење 
оверено у Општинском суду у Рачи дана 21.05.2008. године, Ов. бр. 540/08, и Уговор о регулисању 
међусобних односа, закључен у складу са чланом 47. Закона о локлним изборима, између Српске 
радикалне странке из Земуна, као подносиоца изборне листе „Српска радикална странка- 
Томислав Николић“ за избор одборника у Скупштини општине Рача, коју је заступала Наташа 
Јовановић из Крагујевца и кандидата за одборника на наведеној листи, Зорице Милошевић из 
Раче, са станом у улици Рудничкој број 2, овереног у Општинском суду у Крагујевцу дана 
23.05.2008. године, Ов. III-485/08. 
 Чланом 3. наведеног Уговора о регулисању међусобних односа, кандидат за одборника, 
Зорица Милошевић из Раче пренела је на подносиоца изборне листе, Српску радикалну странку из 
Земуна, право да у њено име поднесе оставку на функције одборника у Скупштини општине Рача, 
а чланом 4. истог Уговора наведени кандидат за одборника, даје сагласност подносиоцу изборне 
листе, Српској радикалној странци из Земуна, да слободно располаже њеним мандатом одборника 
у Скупштини општине Рача и да самостално одлучи да ли ће и када ће у њено име поднети оставку 
на место одборника у Скупштини општине Рача.  
 Како је у складу са  чланом 47. став 4. Закона о локалним изборима („Службени гласник 
РС“ 129/07) подносилац изборне листе, у овом случају Српска радикална странка из Земуна, 
стекла право да слободно располаже мандатом наведеног одборника, на основу закљученог 
Уговора, тако што самостално одлучује да ли ће реализовати овлашћење које је добила, Српска 
радикална странка је то и учинила наведеног дана за одборника Зорицу Милошевић из Раче, као и 
одборнике Слободана Јовановић из Раче и Драгана Милошевић из Доње Раче. 
 Дана 19.09.2008. године, Зорица Милошевић из Раче поднела је Председнику Скупштине 
општине Рача изјаву којом повлачи бланко оставку на функције одборника у Скупштини општине 
Рача, која је стављена на располагање Српској радикалној странци и у којој је наведено: „Ако неко 
испред Српске радикалне странке активира бланко оставку, сматрајте да је то урађено против моје 
воље и да не производи правно дејство.“ 
 У наведеној изјави Зорица Милошевић из Раче такође навoди:  

„Са српском радикалном странком сам закључио уговор којим сам јој ставио на 
располагање свој одборнички мандат. Уговор сам закључио са принудом. 

Овом изјавом раскидам уговор, повлачим бланко оставку и повлачим овлашћење за 
подношење бланко оставке коју сам дао Српској радикалној странци.“ 

Дана 24.10.2008. године Мандатно-имунитетска комисија Скупштине општине Рача је 
разматрајући предлог Шумадијског окружног одбора Српске радикалне странке о престанку 
мандата одборницима Скупштине општине Рача Зорици Милошевић, Слободану Јовановићу и 
Драгану Милошевићу активирањем бланко оставки, закључила да су бланко оставке активиране у 
складу са чланом 47. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", број 129/2007), као и да о 
утврђивању престанка мандата одборницима одлучује Скупштина општине Рача, у складу са 
законом. 

Скупштина општине Рача је на седници одржаној дана 11.02.2010. године, као допуну 
дневног реда, поднету на предлог одборника Милана Милошевића, у складу са чланом 98. 
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Пословника о раду Скупштине општине Рача, уврстила у дневни ред разматрање предлога Одлуке 
о престанку мандата одборницима Зорици Милошевић, Слободану Јовановићу и Драгану 
Милошевићу. 

Чланом  148. став 2. Пословника о раду Скупштине општине Рача ("Сл. гласник општине 
Рача", број 6/08), прописано је да предлоге аката или материјала за које је Скупштина општине 
одлучила да се не уврсте у дневни ред седнице, односно који су били предмет расправе али их 
Скупштина општине није усвојила гласањем, председник Скупштине општине, односно 
Скупштина општине, не може поново уврстити у предлог дневног реда, односно у дневни ред, пре 
истека рока од најмање 6 месеци, рачунајући од дана одржавања седнице Скупштине општине на 
којој нису увршћени у дневни ред, односно нису усвојени. 

Разматрајући наведени предлог Одлуке, на седници одржаној дана 11.02.2010. године, 
узимајући у обзир горе наведени материјал, односно документа, која су били предмет расправе на 
седници одржаној дана 16.12.2008. године, када Скупштина општине није донела одлуку о 
престанку мандата наведеним одборницима, Скупштина општине Рача је донела гласањем, у 
складу са законом и Пословником о свом раду, одлуку као у диспозитиву.  

 
  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 

Број:  020-13/10-I                ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 11.02.2010. године.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

       Душан Ђоковић, с.р. 
 
 
 На основу члана 151. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Рача, ("Сл. гласник 
општине Рача", број 6/08) и члана 47. став 6. Закона о локалним изборима („Службени гласник 
РС“ 129/07), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 11.02.2010. године, донела је: 
 

О Д Л У К У 
 

7. Престаје мандат одборнику Слободану Јовановићу из  Раче, у Скупштини општине Рача, због 
подношења оставке, коју је у његово име поднела Српска радикална странка, као подносилац 
изборне листе „Српска радикална странка – Томислав Николић, са које је мандат именованом и 
додељен. 

 
8. Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Рача“. 
 
9. Против ове Одлуке може се изјавити жалба Вишем суду у Крагујевцу у року од 48 часова од 

дана доношења Одлуке. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредби члана 151. став 1. Пословника 
о раду Скупштине оптине Рача, ("Сл. гласник општине Рача", број 6/08), којим је уређено да се 
акти Скупштине општине израђују на основу Записника о раду седнице на којој су донети и члана 
47. став 6. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ 129/07), којим је прописано да 
одборник који је поднео бланко оставку може учествовати у раду и одлучивању  скупштине, све 
док скупштина не утврди престанак његовог мандата на основу оставке коју је, у његово име, 
поднео подносилац изборне листе. 

Наташа Јовановић, председник Шумадијског окружног одбора Српске радикалне странке, 
као овлашћено лице, поднела је дана 23.09.2008. године Председнику Скупштине општине Рача, 
ради активирања, оставку одборника Слободана Јовановића, оверену у Општинском суду у Рачи 
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дана 22.05.2008. године, Ов. бр. 562/08, као и Овлашћење оверено у Општинском суду у Рачи дана 
22.05.2008. године, Ов. бр. 563/08, и Уговор о регулисању међусобних односа, закључен у складу 
са чланом 47. Закона о локлним изборима, између Српске радикалне странке из Земуна, као 
подносиоца изборне листе „Српска радикална странка- Томислав Николић“ за избор одборника у 
Скупштини општине Рача, коју је заступала Наташа Јовановић из Крагујевца и кандидата за 
одборника на наведеној листи, Слободана Јовановића из Раче, са станом у улици Милана 
Кемивеша број 22, овереног у Општинском суду у Крагујевцу дана 23.05.2008. године, Ов. III-
486/08. 

Чланом 3. наведеног Уговора о регулисању међусобних односа, кандидат за одборника, 
Слободан Јовановић из Раче пренео је на подносиоца изборне листе, Српску радикалну странку из 
Земуна, право да у његово име поднесе оставку на функције одборника у Скупштини општине 
Рача, а чланом 4. истог Уговора наведени кандидат за одборника, даје сагласност подносиоцу 
изборне листе, Српској радикалној странци из Земуна, да слободно располаже његовим мандатом 
одборника у Скупштини општине Рача и да самостално одлучи да ли ће и када ће у његово име 
поднети оставку на место одборника у Скупштини општине Рача.  
 Како је у складу са  чланом 47. став 4. Закона о локалним изборима („Службени гласник 
РС“ 129/07) подносилац изборне листе, у овом случају Српска радикална странка из Земуна, 
стекла право да слободно располаже мандатом наведеног одборника, на основу закљученог 
Уговора, тако што самостално одлучује да ли ће реализовати овлашћење које је добила, Српска 
радикална странка је то и учинила наведеног дана за одборника Слободана Јовановића из Раче, као 
и за одборнике Зорицу Милошевић из Раче и Драгана Милошевић из Доње Раче. 
 Дана 19.09.2008. године, Слободан Јовановић из Раче поднео је Председнику Скупштине 
општине Рача изјаву којом повлачи бланко оставку на функције одборника у Скупштини општине 
Рача, која је стављена на располагање Српској радикалној странци и у којој је наведено: „Ако неко 
испред Српске радикалне странке активира бланко оставку, сматрајте да је то урађено против моје 
воље и да не производи правно дејство.“ 
 У наведеној изјави Слободан Јовановић из Раче такође навoди:  

„Са српском радикалном странком сам закључио уговор којим сам јој ставио на 
располагање свој одборнички мандат. Уговор сам закључио са принудом. 

Овом изјавом раскидам уговор, повлачим бланко оставку и повлачим овлашћење за 
подношење бланко оставке коју сам дао Српској радикалној странци.“ 

Дана 24.10.2008. године Мандатно-имунитетска комисија Скупштине општине Рача је 
разматрајући предлог Шумадијског окружног одбора Српске радикалне странке о престанку 
мандата одборницима Скупштине општине Рача Зорици Милошевић, Слободану Јовановићу и 
Драгану Милошевићу активирањем бланко оставки, закључила да су бланко оставке активиране у 
складу са чланом 47. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", број 129/2007), као и да о 
утврђивању престанка мандата одборницима одлучује Скупштина општине Рача, у складу са 
законом. 

Скупштина општине Рача је на седници одржаној дана 11.02.2010. године, као допуну 
дневног реда, поднету на предлог одборника Милана Милошевића, у складу са чланом 98. 
Пословника о раду Скупштине општине Рача, уврстила у дневни ред разматрање предлога Одлуке 
о престанку мандата одборницима Зорици Милошевић, Слободану Јовановићу и Драгану 
Милошевићу. 

Чланом  148. став 2. Пословника о раду Скупштине општине Рача ("Сл. гласник општине 
Рача", број 6/08), прописано је да предлоге аката или материјала за које је Скупштина општине 
одлучила да се не уврсте у дневни ред седнице, односно који су били предмет расправе али их 
Скупштина општине није усвојила гласањем, председник Скупштине општине, односно 
Скупштина општине, не може поново уврстити у предлог дневног реда, односно у дневни ред, пре 
истека рока од најмање 6 месеци, рачунајући од дана одржавања седнице Скупштине општине на 
којој нису увршћени у дневни ред, односно нису усвојени. 

Разматрајући наведени предлог Одлуке, на седници одржаној дана 11.02.2010. године, 
узимајући у обзир горе наведени материјал, односно документа, која су били предмет расправе на 



Број 2, страна 8 Службени гласник општине Рача 11.02.2010. године 

седници одржаној дана 16.12.2008. године, када Скупштина општине није донела одлуку о 
престанку мандата наведеним одборницима, Скупштина општине Рача је донела гласањем, у 
складу са законом и  Пословником о свом раду, одлуку као у диспозитиву.  

 
  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 

Број:  020-14/10-I                ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 11.02.2010. године.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

       Душан Ђоковић, с.р. 
 
 
 На основу члана 151. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Рача, ("Сл. гласник 
општине Рача", број 6/08) и члана 47. став 6. Закона о локалним изборима („Службени гласник 
РС“ 129/07), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 11.02.2010. године, донела је: 
 
 

О Д Л У К У 
 
 

10. Престаје мандат одборнику Драгану Милошевићу из Доње Раче, у Скупштини општине Рача, 
због подношења оставке, коју је у његово име поднела Српска радикална странка, као 
подносилац изборне листе „Српска радикална странка – Томислав Николић, са које је мандат 
именованом и додељен. 

 
11. Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Рача“. 
 
12. Против ове Одлуке може се изјавити жалба Вишем суду у Крагујевцу у року од 48 часова од 

дана доношења Одлуке. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредби члана 151. став 1. Пословника 
о раду Скупштине оптине Рача, ("Сл. гласник општине Рача", број 6/08), којим је уређено да се 
акти Скупштине општине израђују на основу Записника о раду седнице на којој су донети и члана 
47. став 6. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ 129/07), којим је прописано да 
одборник који је поднео бланко оставку може учествовати у раду и одлучивању  скупштине, све 
док скупштина не утврди престанак његовог мандата на основу оставке коју је, у његово име, 
поднео подносилац изборне листе. 

Наташа Јовановић, председник Шумадијског окружног одбора Српске радикалне странке, 
као овлашћено лице, поднела је дана 23.09.2008. године Председнику Скупштине општине Рача, 
ради активирања, оставку одборника Драгана Милошевића, оверену у Општинском суду у Рачи 
дана 22.05.2008. године, Ов. бр. 561/08, као и Овлашћење оверено у Општинском суду у Рачи дана 
22.05.2008. године, Ов. бр. 560/08, и Уговор о регулисању међусобних односа, закључен у складу 
са чланом 47. Закона о локлним изборима, између Српске радикалне странке из Земуна, као 
подносиоца изборне листе „Српска радикална странка- Томислав Николић“ за избор одборника у 
Скупштини општине Рача, коју је заступала Наташа Јовановић из Крагујевца и кандидата за 
одборника на наведеној листи, Драгана Милошевића из Доње Раче, овереног у Општинском суду у 
Крагујевцу дана 23.05.2008. године, Ов. III-484/08. 

Чланом 3. наведеног Уговора о регулисању међусобних односа, кандидат за одборника, 
Драган Милошевић из Доње Раче пренео је на подносиоца изборне листе, Српску радикалну 
странку из Земуна, право да у његово име поднесе оставку на функције одборника у Скупштини 
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општине Рача, а чланом 4. истог Уговора наведени кандидат за одборника, даје сагласност 
подносиоцу изборне листе, Српској радикалној странци из Земуна, да слободно располаже 
његовим мандатом одборника у Скупштини општине Рача и да самостално одлучи да ли ће и када 
ће у његово име поднети оставку на место одборника у Скупштини општине Рача.  
 Како је у складу са  чланом 47. став 4. Закона о локалним изборима („Службени гласник 
РС“ 129/07) подносилац изборне листе, у овом случају Српска радикална странка из Земуна, 
стекла право да слободно располаже мандатом наведеног одборника, на основу закљученог 
Уговора, тако што самостално одлучује да ли ће реализовати овлашћење које је добила, Српска 
радикална странка је то и учинила наведеног дана за одборника Драгана Милошевић из Доње 
Раче, као и за одборнике Слободана Јовановића из Раче и Зорицу Милошевић из Раче. 
 Дана 19.09.2008. године, Драган Милошевић из Доње Раче поднео је Председнику 
Скупштине општине Рача изјаву којом повлачи бланко оставку на функције одборника у 
Скупштини општине Рача, која је стављена на располагање Српској радикалној странци и у којој 
је наведено: „Ако неко испред Српске радикалне странке активира бланко оставку, сматрајте да је 
то урађено против моје воље и да не производи правно дејство.“ 
 У наведеној изјави Драган Милошевић из Доње Раче такође навoди:  

„Са српском радикалном странком сам закључио уговор којим сам јој ставио на 
располагање свој одборнички мандат. Уговор сам закључио са принудом. 

Овом изјавом раскидам уговор, повлачим бланко оставку и повлачим овлашћење за 
подношење бланко оставке коју сам дао Српској радикалној странци.“ 

Дана 24.10.2008. године Мандатно-имунитетска комисија Скупштине општине Рача је 
разматрајући предлог Шумадијског окружног одбора Српске радикалне странке о престанку 
мандата одборницима Скупштине општине Рача Зорици Милошевић, Слободану Јовановићу и 
Драгану Милошевићу активирањем бланко оставки, закључила да су бланко оставке активиране у 
складу са чланом 47. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", број 129/2007), као и да о 
утврђивању престанка мандата одборницима одлучује Скупштина општине Рача, у складу са 
законом. 

Скупштина општине Рача је на седници одржаној дана 11.02.2010. године, као допуну 
дневног реда, поднету на предлог одборника Милана Милошевића, у складу са чланом 98. 
Пословника о раду Скупштине општине Рача, уврстила у дневни ред разматрање предлога Одлуке 
о престанку мандата одборницима Зорици Милошевић, Слободану Јовановићу и Драгану 
Милошевићу. 

Чланом  148. став 2. Пословника о раду Скупштине општине Рача ("Сл. гласник општине 
Рача", број 6/08), прописано је да предлоге аката или материјала за које је Скупштина општине 
одлучила да се не уврсте у дневни ред седнице, односно који су били предмет расправе али их 
Скупштина општине није усвојила гласањем, председник Скупштине општине, односно 
Скупштина општине, не може поново уврстити у предлог дневног реда, односно у дневни ред, пре 
истека рока од најмање 6 месеци, рачунајући од дана одржавања седнице Скупштине општине на 
којој нису увршћени у дневни ред, односно нису усвојени. 

Разматрајући наведени предлог Одлуке, на седници одржаној дана 11.02.2010. године, 
узимајући у обзир горе наведени материјал, односно документа, која су били предмет расправе на 
седници одржаној дана 16.12.2008. године, када Скупштина општине није донела одлуку о 
престанку мандата наведеним одборницима, Скупштина општине Рача је донела гласањем, у 
складу са законом и  Пословником о свом раду, одлуку као у диспозитиву.  

 
  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 

Број:  020-15/10-I                ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 11.02.2010. године.       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

       Душан Ђоковић, с.р. 



Број 2, страна 10 Службени гласник општине Рача 11.02.2010. године 

 

 На основу члана 151. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Рача ("Сл. гласник општине 
Рача", број 6/08), а у вези члана 48. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", број 129/07) Скупштина 
општине Рача, на седници одржаној дана 11.02.2010. године, донела је: 

 
 

ОДЛУКУ 
 
 1. Потврђује се мандат у Скупштини општине Рача одборнику Сандри Поплашен-Родић из Ђурђева, 
општина Рача, рођеној 04.07.1972. године, коју је предложила Српска радикална странка, као подносилац 
изборне листе "Српска радикална странка – Томислав Николић", на мандатни период до истека мандата  
Зорици Милошевић из Раче, којој је престао мандат одборника у Скупштини општине Рача. 
 2. Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 
 3. Против ове Одлуке може се изјавити жалба Вишем суду у Крагујевцу у року од 48 часова од дана 
доношења Одлуке. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

 Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредби члана 151. став 1. Пословника о раду 
Скупштине општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 6/08), којим је уређено да се акти Скупштине 
општине израђују на основу Записника о раду седнице на којој су донети и члана 48. став 1. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“ 129/07), којим је прописано да кад одборнику престане 
мандат пре истека времена на који је изабран, мандат припада подносиоцу изборне листе са чије листе је 
био изабран одборник коме је престао мандат. 

Одлуком Скупштине општине Рача број 020-13/2010-I, од 11.02.2010. године, утврђен је престанак 
мандата одборнику Зорици Милошевић из Раче. 
 Општински одбора Српске радикалне странке, поднео је  Општинској изборној комисији предлог да 
се изда уверење о избору за одборника Сандри Поплашен-Родић, која се налази на изборној листи "Српска 
радикална странка-Томислав Николић". Разматрајући наведени предлог Општинска изборна комисија је 
именованој издала уверење о избору за одборника. 
 Мандатно-имунитетска комисија Скупштине општине Рача је на седници одржаној дана 24.10.2008. 
године, разматрајући предлог Општински одбора Српске радикалне странке Рача, за потврђивање мандата 
новим одборницима Сандри Поплашен-Родић, Милораду Дуковићу и Драгици Миладиновић, закључила да 
је на предлог Општинског одбора Српске радикалне странке у Рачи, Општинска изборна комисија општине 
Рача, у складу са чланом 48. Закона о локалним изборима, издала уверења о избору за одборнике 
Скупштине општине Рача са изборне листе "Српска радикална странка – Томислав Николић" на изборима 
одржаним 11.05.2008. године и да о  потврђивању мандата новим одборницима одлучује Скупштина 
општине Рача, у складу са законом. 

Скупштина општине Рача је на седници одржаној дана 11.02.2010. године, као допуну дневног реда, 
поднету на предлог одборника Милана Милошевића, у складу са чланом 98. Пословника о раду Скупштине 
општине Рача, уврстила у дневни ред разматрање предлога Одлуке о потврђивању мандата новим 
одборницима Сандри Поплашен-Родић, Драгици Миладиновић и Милораду Дуковићу и разматрајући 
наведени предлог Одлуке, узимајући у обзир горе наведена документа,  Скупштина општине Рача је донела 
гласањем, у складу са законом и  Пословником о свом раду, одлуку као у диспозитиву.  
  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 

Број:  020-16/10-I                                     ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 11.02.2010. године.                               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

                                                                                   Душан Ђоковић, с.р. 
 
 



Број 2, страна 11 Службени гласник општине Рача 11.02.2010. године 

 

 На основу члана 151. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Рача ("Сл. гласник општине 
Рача", број 6/08), а у вези члана 48. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", број 129/07) Скупштина 
општине Рача, на седници одржаној дана 11.02.2010. године, донела је: 

 
 

ОДЛУКУ 
 
 1. Потврђује се мандат у Скупштини општине Рача одборнику Милораду Дуковићу из Бошњана, 
општина Рача, рођеном 25.05.1978. године, кога је предложила Српска радикална странка, као подносилац 
изборне листе "Српска радикална странка – Томислав Николић", на мандатни период до истека мандата  
Слободану Јовановићу из Раче, коме је престао мандат одборника у Скупштини општине Рача. 
 2. Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 
 3. Против ове Одлуке може се изјавити жалба Вишем суду у Крагујевцу у року од 48 часова од дана 
доношења Одлуке. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

 Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредби члана 151. став 1. Пословника о раду 
Скупштине општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 6/08), којим је уређено да се акти Скупштине 
општине израђују на основу Записника о раду седнице на којој су донети и члана 48. став 1. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“ 129/07), којим је прописано да кад одборнику престане 
мандат пре истека времена на који је изабран, мандат припада подносиоцу изборне листе са чије листе је 
био изабран одборник коме је престао мандат. 

Одлуком Скупштине општине Рача број 020-14/2010-I, од 11.02.2010. године, утврђен је престанак 
мандата одборнику Слободану Јовановићу из Раче. 
 Општински одбора Српске радикалне странке, поднео је  Општинској изборној комисији предлог да 
се изда уверење о избору за одборника Сандри Поплашен-Родић, која се налази на изборној листи "Српска 
радикална странка-Томислав Николић". Разматрајући наведени предлог Општинска изборна комисија је 
именованој издала уверење о избору за одборника. 
 Мандатно-имунитетска комисија Скупштине општине Рача је на седници одржаној дана 24.10.2008. 
године, разматрајући предлог Општински одбора Српске радикалне странке Рача, за потврђивање мандата 
новим одборницима Сандри Поплашен-Родић, Милораду Дуковићу и Драгици Миладиновић, закључила да 
да је на предлог Општинског одбора Српске радикалне странке у Рачи, Општинска изборна комисија 
општине Рача, у складу са чланом 48. Закона о локалним изборима, издала уверења о избору за одборнике 
Скупштине општине Рача са изборне листе "Српска радикална странка – Томислав Николић" на изборима 
одржаним 11.05.2008. године и да о  потврђивању мандата новим одборницима одлучује Скупштина 
општине Рача, у складу са законом. 

Скупштина општине Рача је на седници одржаној дана 11.02.2010. године, као допуну дневног реда, 
поднету на предлог одборника Милана Милошевића, у складу са чланом 98. Пословника о раду Скупштине 
опоштине Рача, уврстила у дневни ред разматрање предлога Одлуке о потврђивању мандата новим 
одборницима Сандри Поплашен-Родић, Милораду Дуковићу и Драгици Миладиновић и разматрајући 
наведени предлог Одлуке, узимајући у обзир горе наведена документа,  Скупштина општине Рача је донела 
гласањем, у складу са законом и  Пословником о свом раду, одлуку као у диспозитиву.  
  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
Број:  020-17/10-I                                     ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 11.02.2010. године.                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

                                                                               Душан Ђоковић, с.р. 
 



Број 2, страна 12 Службени гласник општине Рача 11.02.2010. године 

 

 На основу члана 151. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Рача ("Сл. гласник општине 
Рача", број 6/08), а у вези члана 48. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", број 129/07) Скупштина 
општине Рача, на седници одржаној дана 11.02.2010. године, донела је: 

 
 

ОДЛУКУ 
 
 1. Потврђује се мандат у Скупштини општине Рача одборнику Драгици Миладиновић из Раче, 
општина Рача, рођеној 10.05.1970. године, коју је предложила Српска радикална странка, као подносилац 
изборне листе "Српска радикална странка – Томислав Николић", на мандатни период до истека мандата  
Слободану Јовановићу из Раче, коме је престао мандат одборника у Скупштини општине Рача. 
 2. Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 
 3. Против ове Одлуке може се изјавити жалба Вишем суду у Крагујевцу у року од 48 часова од дана 
доношења Одлуке. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

 Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредби члана 151. став 1. Пословника о раду 
Скупштине општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 6/08), којим је уређено да се акти Скупштине 
општине израђују на основу Записника о раду седнице на којој су донети и члана 48. став 1. Закона о 
локалним изборима („Службени гласник РС“ 129/07), којим је прописано да кад одборнику престане 
мандат пре истека времена на који је изабран, мандат припада подносиоцу изборне листе са чије листе је 
био изабран одборник коме је престао мандат. 

Одлуком Скупштине општине Рача број 020-15/2010-I, од 11.02.2010. године, утврђен је престанак 
мандата одборнику Драгану Милошевићу из Доње Раче. 
 Општински одбора Српске радикалне странке, поднео је  Општинској изборној комисији предлог да 
се изда уверење о избору за одборника Сандри Поплашен-Родић, која се налази на изборној листи "Српска 
радикална странка-Томислав Николић". Разматрајући наведени предлог Општинска изборна комисија је 
именованој издала уверење о избору за одборника. 
 Мандатно-имунитетска комисија Скупштине општине Рача је на седници одржаној дана 24.10.2008. 
године, разматрајући предлог Општински одбора Српске радикалне странке Рача, за потврђивање мандата 
новим одборницима Сандри Поплашен-Родић, Милораду Дуковићу и Драгици Миладиновић, закључила да 
да је на предлог Општинског одбора Српске радикалне странке у Рачи, Општинска изборна комисија 
општине Рача, у складу са чланом 48. Закона о локалним изборима, издала уверења о избору за одборнике 
Скупштине општине Рача са изборне листе "Српска радикална странка – Томислав Николић" на изборима 
одржаним 11.05.2008. године и да о  потврђивању мандата новим одборницима одлучује Скупштина 
општине Рача, у складу са законом. 

Скупштина општине Рача је на седници одржаној дана 11.02.2010. године, као допуну дневног реда, 
поднету на предлог одборника Милана Милошевића, у складу са чланом 98. Пословника о раду Скупштине 
опоштине Рача, уврстила у дневни ред разматрање предлога Одлуке о потврђивању мандата новим 
одборницима Сандри Поплашен-Родић, Милораду Дуковићу и Драгици Миладиновић и разматрајући 
наведени предлог Одлуке, узимајући у обзир горе наведена документа,  Скупштина општине Рача је донела 
гласањем, у складу са законом и  Пословником о свом раду, одлуку као у диспозитиву.  
  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
Број:  020-18/10-I                                    ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 11.02.2010. године.                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

                                                                             Душан Ђоковић, с.р. 
 
 



Број 2, страна 13 Службени гласник општине Рача 11.02.2010. године 

 

 
 

На основу члана 88 став 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 
129/07) и члана 45. став 1. тачка 23. Статута Општине Рача, (''Сл.гласник Општине Рача,'' 
бр.6/2008), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа Општине Рача, на седници 
одржаној дана 11.02.2010.године, донела је: 
 

О Д Л У К У 
о успостављању сарадње Општине Рача са општинама из земаља Европске уније и 

општинама из земаља ван Европске уније 
 

Члан 1. 
 
 Скупштина општине Рача, овом Одлуком  уређује оправданост потребе, циљеве и услове за 
успостављање сарадње Општине Рача са општинама из земаља Европске уније и општинама из 
земаља ван Европске уније. 
 

Члан 2. 
 
 Оправданост потребе, огледа се у интересу грађана  и организација Општине Рача, на 
стварању услова за обезбеђење економских, културних, спортских и других потреба. 
 

Члан 3. 
 
 Циљ успостављања сарадње Општине Рача  са општинама из земаља Европске уније и 
општинама из земаља ван Европске уније се састоји у решавању како егзистенцијалних питања 
грађана, тако и на проширењу сарадње у свим областима од обостраног интереса.  
 

Члан 4. 
 
 Услови  за успостављање сарадње Општине Рача са општинама из земаља Европске уније и 
општинама из земаља ван Европске уније, огледају се у припреми елемената неопходних за 
ступање у преговоре и успостављање сарадње.  
 

Члан 5. 
 
 Скупштина општине Рача овом Одлуком  налаже Општинском већу Општине Рача, 
стручним службама Општинске управе  и одговорним појединцима, да у року од 15 дана од дана 
доношења ове Одлуке, израде посебан документ и у њему истакну ресурсе (економске, 
инфраструктурне, историјске, културне, спортске  и др.), као неопходну основу за ступање у 
преговоре. 
 

Члан 6. 
 
 Скупштина општине Рача, овом Одлуком даје овлашћење Председнику Општине Рача да на 
основу документа из члана 5. ове Одлуке и обостраног интереса, ступи и преговоре са општинама 
из земаља Европске уније и општинама из земаља ван Европске уније у циљу успостављања 
сарадње. 
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Члан 7. 

 Председник Општине Рача по овој Одлуци је дужан да Нацрт протокола о успостављању 
сарадње са општинама земаља Европске уније достави Општинском већу Општине Рача на 
разматрање. 
 Општинско веће Општине Рача је обавезно да по разматрању Нацрта споразума исти 
достави Скупштини општине Рача на усвајање.  
 

Члан 8. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 
Општине Рача. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 

 
Број: 020-21/ 2010-I                      ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 11.02.2010.               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА, 
                      Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 15) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 
129/2007), члана 35. Закона о јавном дугу ("Службени гласник РС", бр. 61/05 и 107/09) и члана 45. 
став 1. тачка 16) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 6/08), Скупштина 
општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 11.02.2010. 
године, донела је:  
 

О Д Л У К У 
О ЗАДУЖЕЊУ ОПШТИНЕ 

 
 

Члан 1. 
 

У циљу обезбеђења средстава за финансирање дефицита текуће ликвидности, општина Рача 
задужиће се на домаћем тржишту новца код најповољније пословне банке, по спроведеном 
поступку јавне набавке финансијских услуга. 
 

Члан 2. 
 

Задуживање из члана из претходног става извршиће се у износу од 2.850.000,00 динара.  
Рок отплате до краја 2010. године 

 
Члан 3. 

 
Скупштина општине овлашћује Општинску управу општине Рача да спроведе поступак 

јавне набавке, одабере банку са најповољнијим условима кредитирања, а Председника општине да 
након спроведеног поступка закључи Уговор о кредиту  и о томе обавести Скупштину општине на 
првој наредној седници. 
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Члан 4. 
 

Одобрена кредитна средства враћа ће се из прихода који се остварују из Буџета општине 
Рача, у свему према члану 35. Закона о јавном дугу. 
 

Члан 5. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине 
Рача. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 

 
Број: 020-22/ 2010-I                      ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 11.02.2010.               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА, 
                      Душан Ђоковић, с.р. 
 
 
 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', број 
129/07), члана 45. став 1. тачка 7. Статута Општине Рача (''Сл. гласник општине Рача,'' број 6/08),  
и члана 8.  став 1. Закона о матичним књигама (''Сл. гласник РС'', број 20/2009), по предходно 
прибављеном мишљењу Министарства за државну управу и локалну самоуправу, број 20-00 -
118/2009-04, од 02.02.2010. године, Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 
11.02.2010. године, донела је:  
 

 О Д Л У К У  
о одређивању матичних подручја за која се воде матичне књиге 

 
1. Овом Одлуком одређују се матична подручја  на територији Општине Рача, за која се   
         воде матичне књиге рођених, матичне књиге венчаних, и матичне књиге умрлих. 
 
2. Матичне књиге  на територији Општине Рача, водиће се у следећим матичним  
         подручјима и то: 
 

1) Матично подручје Рача, са седиштем у Рачи, које чини насељена места Рача, Доња    
Рача, Бошњане, Вишевац, Поповић, Мирашевац, Вучић и Адровац. 
2) Матично подручје Сипић, са седиштем у Сипићу, које чини насељена места Сипић и Трска. 
3) Матично подручје Мало Крчмаре, са седиштем у Малом Крчмару, које чини насељена 
места Мало Крчмаре и Војиновац. 
4)Матично подручје Доње Јарушице, са седиштем у Доњим Јарушицама, које чини насељено 
место Доње Јарушице. 
5) Матично подручје Велико Крчмаре, са седиштем у Великом Крчмару, које чини насељено 
место Велико Крчмаре. 
6)  Матично подручје Борци, са седиштем у Борцима, које чини  насељено место Борци. 
7) Матично подручје Ђурђево, са седиштем у Ђурђеву, које чини  насељено место Ђурђево. 
8) Матично подручје Сепци, са седиштем  у Сепцима, које чини насељено место Сепци. 
9) Матично подручје Сараново, са седиштем у Саранову, које чини  насељено место 
Сараново. 
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3. Ступањем на снагу и почетком примене ове Одлуке, престаје да важи  Одлука о матичним 
подручјима на територији Општине Рача, број 020-01/2004-01 од 05.03.2004. године, 
(''Службени гласник Општине Рача'', број 1/2004 ). 

 
4.  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Општине 

Рача. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 

Број: 020-23/ 2010-I                      ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 11.02.2010.               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА, 
                      Душан Ђоковић, с.р. 
 
 
 

 На основу члана 15. став 1. тачка 33) Статута општине Рача ("Службени гласник општине 

Рача" број 06/08), на предлог Општинског већа општине Рача, Скупштина општине Рача, на 

седници одржаној дана 11.02.2010. године, донела је: 

 
О Д Л У К У 

О УСВАЈАЊУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА 
ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА 

У ОПШТИНИ РАЧА ЗА ПЕРИОД 2010-2014. ГОДИНЕ 
 

 
 Усваја се Локални акциони план за унапређење положаја избеглих и интерно расељених 

лица у општини Рача за период 2010.-2014. годинa. 

 
Саставни део ове Одлуке  је текст Локални акциони план за унапређење положаја избеглих 

и интерно расељених лица у општини Рача за период 2010.-2014. годинa. 

 
Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 

               ПРЕДСЕДНИК 
Број: 020-24/09-I                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
Дана: 11.02.2010. године                                                              Душан Ђоковић, с.р. 
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На основу члана 51. став 1. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 6/08) и 
члана 65. став 1. и члана 67. ставови 1. и 2. Пословника о раду Скупштине општине Рача, ("Сл. 
гласник општине Рача", број 6/08), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 
11.02.2010. године, донела је: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу председника Комисије за кадровска, административна питања и радне односе  
Скупштине општине Рача 

 
Разрешава се Зорица Милошевић из Раче са места председника Комисије за кадровска, 

административна питања и радне односе  Скупштине општине Рача.  
 
 Решење ступа на снагу даном доношења. 
 Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
Број: 020-19/2010-I                         ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 11.02.2010. године          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
                        Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

На основу члана 51. ставoви 1. и 2. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", 
број 6/08) и члана 65. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Рача, ("Сл. гласник општине 
Рача", број 6/08), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 11.02.2010. године, донела 
је: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о избору председника Комисије за кадровска, административна питања и радне односе  
Скупштине општине Рача 

 
Сандра Поплашен-Родић из Ђурђева бира се за председника Комисије за кадровска, 

административна питања и радне односе  Скупштине општине Рача, на мандатни период на који је 
изабрана Скупштина општине Рача. 

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

 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
Број: 020-20/2010-I                         ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 11.02.2010. године          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
                        Душан Ђоковић, с.р. 
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 На основу члана 54. став 2. и члана 55. став 3. тачка 4) Закона о основама ситема 
образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 72/09), на предлог Савета родитеља СШ "Ђура 
Јакшић" из Раче, Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 11.02.2010. године, донела је: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу члана Школског одбора Средње школе "Ђура Јакшић" из  Раче 

представника Савета родитеља 
 
 
 Биљана Иванковић из Раче разрешава се дужности  члана Школског одбора Средње школе 
"Ђура Јакшић" из Раче, услед престанка основа по којем је именована. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
Број: 020-3/2010-I              ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 11.02.2010. године      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

               Душан Ђоковић, с.р. 
 

 На основу члана 54. став 2. Закона о основама ситема образовања и васпитања ("Сл. 
гласник РС", број 72/09), на предлог Савета родитеља СШ "Ђура Јакшић" из Раче, Скупштина 
општине Рача, на седници одржаној дана 11.02.2010. године, донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању члана Школског одбора Средње школе "Ђура Јакшић" из  Раче 

представник Савета родитеља 
 
 
 Зорица Карић из Раче, именује се за  члана Школског одбора Средње школе "Ђура Јакшић" 
из Раче, на мандатни период до истека мандата Школског одбора. 
 

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

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
Број: 020-4/2010-I              ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 11.02.2010. године      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

               Душан Ђоковић, с.р. 
 
 
 



Број 2, страна 19 Службени гласник општине Рача 11.02.2010. године 

 

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), a у вези са чланом 6. Статута о изменама и допунама Статута НБ "Радоје Домановић" из 
Раче, на који је Скупштина општине Рача дала сагласност Одлуком број 020-44/09-I, Скупштина 
општине Рача, нa седници одржаној дана 11.02.2010. године, донела је: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу члана Надзорног одбора  

Народне библиотеке"Радоје Домановић" у Рачи 
 

 
 Видосав Ђорђевић из Вучића разрешава се дужности члан Надзорног одбора Народне 
библиотеке "Радоје Домановић" у Рачи. 

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

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
Број:020-5/2010-I              ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 11.02.2010. године      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), a у вези са чланом 6. Статута о изменама и допунама Статута НБ "Радоје Домановић" из 
Раче, на који је Скупштина општине Рача дала сагласност Одлуком број 020-44/09-I, Скупштина 
општине Рача, нa седници одржаној дана 11.02.2010. године, донела је: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању члана Надзорног одбора  

Народне библиотеке"Радоје Домановић" у Рачи 
представника запослених 

 
Милица Симић из Вучића именује се за члана Надзорног одбора Народне библиотеке 

"Радоје Домановић" у Рачи, на мандатни период до истека мандата  Надзорном одбору. 
  

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-6/2010-I              ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 11.02.2010. године      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), a у вези са чланом 4. Статута о изменама и допунама Статута НБ "Радоје Домановић" из 
Раче, на који је Скупштина општине Рача дала сагласност Одлуком број 020-44/09-I, Скупштина 
општине Рача, нa седници одржаној дана 11.02.2010. године, донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању чланова Управног одбора  

Народне библиотеке "Радоје Домановић" у Рачи 
 
 Именују се чланови Управног одбора Народне библиотеке "Радоје Домановић" у Рачи, на 
мандатни период до истека мандата Управном одбору, и то: 
  
 Представник оснивача: 

1. Видосав Ђорђевић из Вучића, за члана 
 

Представник запослених: 
1. Горица Малдини из Раче, ул. С. Маузера број 5, за члана. 
 
Решење ступа на снагу даном доношења. 
Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
Број: 020-7/2010-I              ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 11.02.2010. године      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), Скупштина општине Рача, на својој седници одржаној дана 11.02.2010. године, донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу председника Управног одбора  

Културног центра "Радоје Домановић" из Раче 
 
 
 Никола Војновић из Доње Раче, разрешава се дужности председника Управног одбора 
Културног центра "Радоје Домановић" из Раче, због поднете оставке. 
  

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
 
Број: 020-8/2010-I              ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 11.02.2010. године      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), 
Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 11.02.2010. године, донела је: 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању председника Управног одбора  

Културног центра "Радоје Домановић" из Раче 
 
 
 Небојша Марисављевић из Раче, ул Б. Радосављевића број 24, именује се за председника 
Управног одбора Културног центра "Радоје Домановић" из Раче, на мандатни период до истека 
мандата Управном одбору. 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
 
Број: 020-9/2010-I              ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 11.02.2010. године      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

       Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

 На основу члана 32. став 1. тачка 1) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС“, број 129/2007) и члана 45. став 1. тачка 1. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине 
Рача", број 6/08), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 11.02.2010. године, донела 
је: 

 

СТАТУТ 
о допуни Статута општине Рача 

 
Члан 1. 

 
 У Статуту општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 6/08), после члана 104. додаје 
се:  
 

„Савет за младе 
 

Члан 104.а. 
 Оснива се Савет за младе као самостално радно тело.  
 Савет за младе: 

1. Иницира и учествује у изради локалне омладинске политике у области образовања, спорта, 
коришћења слободног времена, повећања запослености, информисања, активног учешћа, 
обезбеђивању једнаких шанси, здравства, културе, равноправности полова, спречавању 
насиља и криминалитета, приступа правима, одрживог развоја и животне средине и другим 
областима од значаја за младе; 

2. Учествује у изради посебних локалних акционих планова, програма и политика у 
сагласности са Националном стратеијом за младе и прати њихово остваривање; 

3. Даје мишљење о питањима од значаја за младе и о њима обавештава органе општине; 
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4. Даје мишљење на нацрте прописа и одлука које доноси Скупштина општине у областима 
значајним за младе; 

5. Усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању локалне омладинске политике и 
локалних акционих планова и програма за младе и подноси их Скупштини општине, 
Председнику општине и Општинском већу; 

6. Иницира припрему пројекта или учешће општине у програмима и пројектима за младе у 
циљу унапређења положаја младих и обезбеђења остваривања њихових права која су у 
надлежности Општине; 

7. Подстиче сарадњу између Општине и омладинских организација и удружења и даје 
подршку реализацији њихових активности; 

8. Подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односи на омладину и о томе 
обавештава органе општине; 

9. Даје мишљење о предлозима пројекта од значаја за младе, који се делимично или потпуно 
финансирају из буџета општине, прати њихово остваривање и даје своје мишљење 
надлежном органу општине. 

 
Састав и мандат Савета за младе 

 
Члан 104.б. 

 
 Савет за младе има председника и 6 чланова. 
 Председник и чланови Савета за младе бирају се на период од 4 године, а по истеку 
мандата могу бити поново изабрани. 

 
 

Избор чланова Савета за младе 
 

Члан 104.в. 
 
 Председника и чланове Савета за младе бира Скупштина општине Рача, на предлог 
Општинског већа општине Рача. 
 Општинско веће предлаже председника и чланове Савета за младе из састава грађана, 
стручњака, представника омладинских организација и удружења, представника школа и других 
јавних служби, водећи рачуна о равноправности полова. 
 Најмање половину предложених чланова Савета за младе чине млади узраста 15 до 30 
година, који су активностима и поступцима значајно афирмисали позитивну улогу и значај младих 
у локалној заједици, односно који су добитници школске, факултетске, научне односно друге 
награде од значаја за различите области интересовања младих. 
 Остале чланове Савета за младе бира Скупштина општине, на предлог Општинског већа, 
под условом да поседују вишегодишње искуство у раду са проблемима младих, доказану 
стручност, односно да су активно учествовали у већем броју активности од важности за младе." 
 

Члан 2. 
 
 Статут о допуни Статута општине Рача ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
Службеном гласнику општине Рача. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 

Број:  020-1/2010-I                     ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 11.02.2010. године             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

    Душан Ђоковић, с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправим ("Службени  гласник 
РС" број  129/07) и члана 45. став 1. тачка 7)  Статута општине Рача ("Службени гласник општине 
Рача" број 06/08), на предлог Општинског већа општине Рача,  Скупштина општине Рача, на 
седници одржаној дана 11.02.2010. године, донела је: 

 
 

ПРАВИЛНИК 
О ПОСТУПКУ И НАЧИНУ РЕШАВАЊА ЗАХТЕВА ГРАЂАНА ЗА  

НАКНАДУ ШТЕТЕ НАСТАЛЕ УСЛЕД УЈЕДА ПАСА И МАЧАКА ЛУТАЛИЦА 
 
 

Члан 1 
Овим Правилником утврђује се поступак и начин решавања захтева грађана за накнаду 

штете, настале услед уједа паса и мачака луталица (у даљем тексту: Правилник). 
 
 

Члан 2 
Оштећено лице је обавезно да поднесе писану пријаву одмах након уједа пса или мачке, а 

најкасније у року од три дана од дана догађаја Комуналној инспекцији - Одељења за урбанизам, 
изградњу, комуналне, имовинско-правне, инспекцијске послове и пољопривреду (у даљем тексту: 
Комунална инспекција). 

Комунална инспекција је дужна да одмах по пријави направи записник о пријављеном 
догађају и копију истог достави оштећеном лицу. 

Комунална инспекција је обавезна да оформи и уредно води евиденцију о поднетим 
пријавама и направљеним записницима. 

 
 

Члан 3 
Оштећено лице подноси Општинском већу општине Рача захтев за накнаду штете настале 

услед уједа паса и мачака луталица на прописаном обрасцу, (који је саставни део овог 
Правилника). 

Захтев из става 1. овог члана оштећено лице је дужно да поднесе најкасније у року од 30 
дана од дана догађаја. 

Захтев из става 1. овог члана се доставља на прописаном обрасцу и мора да садржи:  
- тачан опис и локацију догађаја,  
- опис насталих повреда,  
- износ накнаде коју потражује,  
- адресу становања-пребивалишта,  
- контакт телефон,  
- број текућег или жиро рачуна. 
 

 
Члан 4 

Уз захтев из члана 3. овог Правилника, оштећено лице је у обавези да достави оригинал или 
оверене фотокопије докумената и то: 

- личну карту (извод из МКР за малолетно лице), 
- записник Комуналне инспекције, 
- комплетну медицинску документацију (извештај надлежне здравствене установе),    

               извештај лекара специјалисте са детаљним описом повреде и сл.), 
- друге доказе који су од значаја за решавање захтева. 
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Члан 5 

Општинско веће општине Рача, примљене захтеве из члана 3. овог Правилника, доставља 
Комисији за утврђивање права и висине накнаде штете настале услед уједа паса луталица (у даљем 
тексту: Комисија). 

Комисију из става 1. овог члана образује Општинско веће општине Рача, посебним актом у 
року од 15 дана од дана ступања на снагу овог Правилника. 

Актом о образовању Комисије утврђује се број и састав Комисије, послови и задаци које ће 
Комисија обављати, као и друга питања од значаја за рад Комисије. 
 
 

Члан 6 
Комисија по разматрању примљеног захтева, упућује образложен предлог Општинском 

већу општине Рача, да: 
- прихвати захтев и са оштећеним лицем закључи вансудско поравнање на износ који  
  је Комисија предложила, 
- одбије захтев или 
- одбаци захтев као неоснован. 
 

Члан 7 
Комисија је дужна да примљене захтеве размотри и упути образложен предлог 

Општинском већу општине Рача, најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева. 
 Административно-техничке послове за потребе Комисије обавља секретар Општинског 
већа. 

Члан 8 
Општинско веће општине Рача је обавезно да у року од 10 дана од дана пријема предлога 

Комисије, донесе акт по захтеву оштећеног лица. 
 

Члан 9 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

општине Рача". 
 

 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
 
Број:  020-2/2010-I                      ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 11.02.2010. године               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 Борко Петровић, секретар 
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205. 


