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На основу члана 92. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС" број 54/09), на предлог 
Општинског већа општине Рача, Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 11.05.2010. 
године, донела је: 

 
О Д Л У К У 

о екстерној ревизији Завршног рачуна буџета општине Рача  
за 2009. годину 

 
Члан 1. 

Завршни рачуна буџета општине Рача за 2009. годину подлеже екстерној ревизији коју ће 
обавити екстерни ревизор, односно лице које испуњава услове за обављање послова ревизије 
финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија. 

 
Члан 2. 

 Завршни рачун буџета општине Рача за 2009. годину садржаће и  извештај екстерне 
ревизије о финансијским извештајима који су саставни део Завршног рачуна буџета општине Рача 
за 2009. годину. 
 

Члан 3. 
           У име и за рачун општине Рача поступак јавне набавке услуга екстерне ревизије Завршног 
рачуна буџета општине Рача за 2009. годину, спроводи Општинска управа, у складу са законом. 

 
Члан 4. 

 Овлашћује се Начелник Општинске управе да потпише уговор о ангажовању ревизора за 
ревизију завршног рачуна буџета општине Рача за 2009. годину. 
 

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

Члан 6. 
 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику 
општине Рача. 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-30/2010-I                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Дана: 11.05.2010. године              Душан Ђоковић, с.р.  
 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 
129/07), а у вези са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја 
(''Сл.гласник РС'', бр. 120/04, 54/07 и 104/09), Скупштина општине Рача, на  седници одржаној 
дана 11.05.2010.године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О ИЗРАДИ ИНФОРМАТОРА О РАДУ ОПШТИНЕ РАЧА 
 

Члан 1. 
 Информатор се израђује на основу података  достављених од стране овлашћених лица 
организационих јединица Општинске управе, Председника Скупштине и Председника општине 
Рача. 
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Члан 2. 
 Свако заинтересовано лице које затражи има право на основу Закона о слободномприступу 
информацијама од јавног значаја да сазна сваку информацију која је у поседу власти, осим у 
случајевима у којима је Закон другачије прописао. 
 

Члан 3. 
 Ако власт тражиоцу неосновано ускрти информацију, тражилац може да се обрати 
Поверенику и да на други начин, предвиђен Законом, оствари своје  право. 
 

Члан 4. 
 Информатор издаје Општина Рача. 
 Лице одговорно за тачност и потпуност података је помоћник Председника Општине Рача 
задужен за информисање. 
 Информатор се може добити у просторијама Општине Рача и на веб-сајт:www.raca.rs. 
 

Члан 5. 
 Овлашћено лице за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног 
значаја је Начелник Општинске управе Општине Рача. 
 

Члан 6. 
 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Општине 
Рача. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број:020-32/2010-I                           ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Дана 11.05.2010.год.                                                                          Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

 
На основу члана 75. став 2. Закона о здравственој заштити („Сл.гласник РС“ бр. 107/05 и 

72/09-други Закон), на предлог Општинског већа општине Рача, Скупштина општине Рача, на 
седници одржаној дана 11.05.2010. године, донела је: 
 

О Д Л У К У 
о утврђивању радног времена у Дому здравља "Милоје Хаџић- Шуле" у Рачи 

 
Члан 1. 

Овом одлуком, у складу са потребама грађана, утврђује се недељни распоред рада, почетак 
и завршетак радног времена у Дому здравља "Милоје Хаџић-Шуле" у Рачи, и то: 
 

 Општа медицина где се остварује здравствена заштита одраслих становника са 
територије општине Рача. 

Радно време је двократно од 7,00 до 20,00 часова,сем недеље и државних празника 
 
 Патронажна служба која своје активности реализује на читавој територији општине 

Рача.  
Радно време од 7,00 до 15,00 часова ,сем суботе, недеље и државних празника. 
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 Служба здравствене заштите деце и омладине реализује програм заштите за децу и 
омладину највећег дела општине Рача, као и за децу других општина која похађају 
школу на територији општине Рача. 

Радно време је двократно од  7,00 до 20,00 часова,сем недеље и државних празника. 
 

  Служба медицине рада остварује превентивне здравствене програме за целокупно 
радно активно запослено становништво са теритоије општине Рача, као за сва запослена 
лица која су системом здравственог осигурања везана за ову општину. 

Радно време је од 8,00 до 16,00 часова, осим суботе, недеље и државних празника  
 

 Служба  здравствене заштите жена реализује програм здравствене заштите за све 
жене са територије општине Рача, као и за  жене из других општина које су системом 
здравственог осигурања везане за општину Рача  

Радно време је од 8,00 до 16,00 часова, осим суботе, недеље и државних празника. 
 
 Хитна и неодложна помоћ са возним парком реализује делатност целодневног 

указивања прехоспиталне хитне и неодложне помоћи преко изабраног лекара на читавој 
територији општине Рача, а по потреби обавља и послове кућног лечења.Делатност ове 
службе је од посебне важности, јер покрива целу територију општине Рача где постоји 
опасност од веома тешких повређивања, па потреба брзог збрињавања повређених и 
њихов транспорт до Крагујевца захтева савремену и квалитетну опрему и добро 
увежбане и искусне медицинске екипе. 

Радно време од 00,00 до 24,00 часова свих дана у години. 
 
 Стоматолошка служба реализује програм примарне превентивне стоматолошке 

здравствене заштите за децу и омладину као и за децу других општина која похађају 
школу на територији општине Рача,као и за одрасле становнике са територије општине. 

Радно време од 8,00 до 16,00 часова, осим суботе, недеље и државних празника. 
 

 Радно време специјалистичких служби: 
 Дерматовенеролошка служба од 8,00 до 16,00 часова, осим суботе, недеље и државних 
празника 
Интернистичка служба од 8,00 до 16,00 часова, осим суботе, недеље и државних празника 
Оториноларинголошка служба од 8,00 до 16,00 часова, осим суботе, недеље и државних 
празника 
Пнеумофтизиолошка служба од 8,00 до 15,00 часова, осим суботе, недеље и државних 
празника 
Неуролошка служба од 8,00 до 16,00 часова, осим суботе, недеље и државних празника 
Уролошка служба  од 8,00 до 16,00 часова, осим суботе, недеље и државних празника 
Лабораторијска служба од 7,00 до 14,00 часова (суботом од 7,00 до 12,00 часова), осим 
недеље и државних празника 
 
 Немедицинске службе (Рачуноводство) 
Радно време од 7,00 до 15,00 часова, осим суботе, недеље и државних празника. 
 

Напомена: У општој медицини мора радити два изабрана лекара пре подне  и два 
изабрана лекара поподне,од којих би један обављао излазак на терен, а други остајао у 
Дому здравља. 

У времену од 22,00 до 07,00 часова организовати хитну медицинску помоћ са 
лекаром,сестром и возачем. 
  У случају ангажовања истих на терену, евентуално у пратњи пацијената до 
Крагујевца, ангажовати екипу из приправности да буде у Дому здравља. 
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За време организовања приправности и рада по позиву лекара, сестре и возача, исто 
ангажовање по потреби,  платити у складу са чланом 78. Закона о здравствениој заштити 
(„Сл.Гласник РС,“ број 107/05 и 72/09-други Закон). 

 
Члан 2. 

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

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
 
Број: 020-37/2010-I                        ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Дана: 11.05.2010. године             Душан Ђоковић, с.р. 
 
 
  

На основу члана 43. Статута општине Рача (''Службени гласник општине Рача'', број 6/2008 и 
2/2010), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 11.05.2010.године, донела је: 
 

О Д Л У К У 
о накнади за рад одборника у Скупштини општине Рача 

 
Члан 1. 

 
 Овом Одлуком утврђује се висина накнаде за рад одборника у Скупштини општине Рача (у даљем 
тексту: Скупштина ) у вези са вршењем одборничке функције. 
 Ова Одлука примењује се и на чланове радних тела Скупштине, који нису одборници. 

 
Члан 2. 

 
 Накнада за рад одборника Скупштине утврђује се за присуствовање седницама Скупштине  и 
радних тела која образује Скупштина. 
 

Члан 3. 
 

 Накнада из члана 2. ове Одлке утврђује се месечно у висини накнаде Председника Управног одбора 
Дома здравља у Рачи. 
 У случају да Председник УО Дома здравља у Рачи не прима накнаду, одборници за свој рад примају 
накнаду у висини једне дневнице за службено путовање у земљи за сваки започети дан проведен на 
заседањима Скупштине. 
 

Члан 4. 
 

 Накнада за рад чланова радних тела које образује Скупштина, а који нису одборници, утврђује се за 
присуствовање седници радних тела, у висини једне дневнице за службено путовање у земљи. 
 

Члан 5. 
 

 Послове у вези исплате накнаде, врши орган Општинске управе општине Рача надлежан за послове 
финансија, по налогу секретара Скупштине, на основу службене евиденције, најкасније до 10-ог у месецу за 
предходни месец. 
 

Члан 6. 
 

 Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о одређивању висине дневница за рад 
одборникау  Скупштини општине Рача, број 020-10/2007-03, од 23.11.2007. године. 
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Члан 7. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 

 
Број: 020-39/2010-I 
Дана: 11.05.2010. године.                                                                     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Душан Ђоковић, с.р. 
 
 
 На основу  члана 79. став 1. тачка 1) Закона о локалнј самоуправи ("Службени Гласник РС" 
бр. 129/2007),  Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 11.05.2010. године, донела је: 
 

ОДЛУКУ 
о покретању иницијативе за измену Закона о финансирању  

локалне самоуправе 
 
 Скупштина општине Рача покреће иницијативу за измену Закона о финансирању локалне 
самоуправе ("Службени Гласник РС" бр. 62/2006) и предлаже да се у члану 35. став 1. тачка 1) 
подтачка 6) после речи "плаћа" бришу речи "према пребавалишту запосленог", а додају речи: 
"према територији општине у којој запослени остварује зараду". 
 
 Ову Одлука објавити у Службеном гласнику општине Рача. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
 
Број: 020-38/2010-I                                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Дана: 11.05.2010. године               Душан Ђоковић, с.р.  
 
 

На основу члана 22. став 2. и 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од 
општег интереса ("Сл.. гласник РС", број 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2008-испр. и 123/2007-
др.закон), на предлог Општинског Већа општине Рача, Скупштина општине Рача, на седници 
одржаној дана 11.05.2010. године, донела је: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 Даје се сагласност ЈКП "Рача" из Раче на програм пословања и улагања у развој 
комуналних делатности у 2010. години. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Бр. 020- 31/10-I                        ПРЕДСЕДНИК  
Дана, 11.05.2010. 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 ОШ 
"Карађорђе" из Раче, Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 11.05.2010. године, 
донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу члана Школског одбора  

Основне школе "Карађорђе" из  Раче, представника родитеља  
 
 Алма Павловић из Раче разрешава се дужности члана Школског одбора Основне школе 
"Карађорђе" из Раче, због престанка основа по којем је именована. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-33/2010-I              ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 11.05.2010. 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 ОШ "Карађорђе" из Раче, Скупштина 
општине Рача, на седници одржаној дана 11.05.2010. године, донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању члана Школског одбора  

Основне школе "Карађорђе" из  Раче, представника родитеља   
 
 Зорица Јањић из Мирашевца, општина Рача, именује се за члана Школског одбора Основне 
школе "Карађорђе" из Раче, на мандатни период до истека мандата Школског одбора. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-34/2010-I                                   ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 11.05.2010. 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), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 11.05.2010. године, 
донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о разрешењу чланова Школског одбора Основне школе "Карађорђе" из  Раче 

 
 
 Разрешавају се дужности чланови Школског одбора Основне школе "Карађорђе" из Раче, 
због истека мандата на који су именовани, и то: 
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1. Представници јединице локалне самоуправе: 
 
- Славиша Вељковић из Доње Раче, општина Рача; 
- Надежда Радојковић из Раче, улица Ђуре Јакшића број 19; 
- Милосав Милошевић из Доње Раче, општина Рача 
 
2. Представници запослених: 
 
- Томислав Домановић из Бошњана, општина Рача; 
- Сања Ивановић из Раче, улица Карађорђева број 71; 
- Томислав Матић из Бошњана, општина Рача. 

 
3. Представници родитеља: 
 
- Зорица Јањић из Мирашевца, општина Рача; 
- Бранка Стевановић из  Раче, улица Немањина број 15; 
- Мирослав Петровић из Мирашевца, општина Рача. 
 

 
Решење ступа на снагу 14.06.2010. године. 

Решење  објавити у Службеном гласнику општине Рача. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
Број: 020-35/2010-I                                  ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 11.05.2010. 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), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 11.05.2010. године, 
донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању чланова Школског одбора  

Основне школе "Карађорђе" из  Раче 
 
 За чланове Школског одбора Основне школе "Карађорђе" из Раче, на мандатни период од 4 
године, именују се: 
 

1. Представници јединице локалне самоуправе: 
 
-  Милосав Милошевић из Доње Раче, општина Рача; 
- Славиша Вељковић из Доње Раче, општина Рача; 
- Надежда Радојковић из Раче, улица Ђуре Јакшића  број 19; 
 
2. Представници запослених: 
 
- Гордана Чанак из Вучића, општина Рача; 
- Ана Петровић из Раче, ул. Цара Лазара број 3; 
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- Лепосава Ђорђевић из Малог Крчмара, општина Рача. 
 

3. Представници родитеља: 
 
- Томислав Вељковић из Бошњана, општина Рача; 
- Саша Јевтић из Сипића, општина Рача; 
- Мирослав Петровић из Мирашевца, општина Рача. 
 

 
Решење ступа на снагу 15.06.2010. године. 

Решење  објавити у Службеном гласнику општине Рача. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
Број: 020-36/2010-I                               ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 11.05.2010. 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 Душица Миљојковић, секретар 
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205. 


