
 
 

Рача, 26.08.2021. године – број 23                      Цена 100,00 динара 

 

 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

 

О д л у к е 

Одлука о усвајању тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања 

Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача за период 01.01.-

30.06.2021. године 

2 

Одлука о усвајању тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања 

Јавног комуналног предузећа "Рача" из Раче, за период 01.01.-30.06.2021. године 
2 

П р а в и л н и ц и 

Правилник о измени и допуни Правилника о условима и критеријумима за избор корисница 

за доделу бесповратних финансијских средстава (грантова) за унапређење руралног развоја 

на територији општине Рача 

3 

Р е ш е њ а 

Решење о измени и допуни решења о образовању Жалбене комисије у општини Рача 4 

Решење о измени и допуни решења о образовању Комисије за уклањање зелених стабала са 

јавне површине на територији општине Рача 
5 

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 5 
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                На основу члана 46. ставa 1. тачaка 5а) и 5б) Закона о локалној самоуправи (Сл. 

гласник РС број, 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 др. закон и 4/2018), члана 71. ставa 1. 

тачака 7) и 8) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 3/2019) и члана 2. ставa 

1. тачака 7) и 8)  Пословника о раду Општинског већа ("Сл. гласник општине Рача", број 

22/20), Општинско веће општине Рача је на седници одржаној дана 09.08.2021. 

годинe, донело:  

 

О Д Л У К У 
 

 

1. Усваја се Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања Јавног 

предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача за период 01.01.–

30.06.2021.године, број 320/2021 од 23.07.2021. године.  

 

2. Ову Одлуку објавити  у  "Службеном Гласнику“ општине Рача. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 401-312/2021-II-01      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

Дана: 09.08.2021. године            Душан Ђоковић, с.р. 

 

 

 

 

                На основу члана 46. ставa 1. тачaка 5а) и 5б) Закона о локалној самоуправи (Сл. 

гласник РС број, 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 др. закон и 4/2018), члана 71. ставa 1. 

тачака 7) и 8) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 3/2019) и члана 2. ставa 

1. тачака 7) и 8)  Пословника о раду Општинског већа ("Сл. гласник општине Рача", број 

22/20), Општинско веће општине Рача је на седници одржаној дана 09.08.2021. 

годинe, донело:  

 

 

О Д Л У К У 
 

 

1. Усваја се Тромесечни извештај Јавног комуналног предузећа „Рача“ из Раче о 

степену реализације програма пословања за период 01.01.2021. – 30.06.2021.године, 

број 252 од  28.07.2021.године. 

 

2. Ову Одлуку објавити  у  "Службеном Гласнику“ општине Рача. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 401-306/2021-II-01      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

Дана: 09.08.2021. године            Душан Ђоковић, с.р. 
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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 47/2018), члана 71. Статута општине Рача („Сл.гласник 

општине Рача“, број: 3/2019) и члана 2.  Пословника о раду Општинског већа  општине Рача 

(„Сл.гласник општине Рача“ , број:22/2020), а у вези са  Уговором о донацији број UNOPS-

SwisPRO-220-GRANT-039, од 17.12.2020. године, у оквиру пројекта „Равноправно у 

будућност“, на предлог Комисије за припрему јавног позива и одабира корисница грантова за 

помоћ унапређењу руралног развоја на територији општине Рача, у оквиру пројекта 

„Равноправно у будућност“ (у даљем тексту: Комисија), образована Решењем Председника 

општине, број 021-377/20-III-01, од 02.07.2021. године, Општинско веће општине Рача на 

седници одржаној дана 26.08.2021. године, донело је: 

 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К  

о измени и допуни Правилника о условима и критеријумима за избор корисница за 

доделу бесповратних финансијских средстава (грантова) за унапређење руралног 

развоја на територији општине Рача 

 

Члан 1. 

        У члану  3. Правилника о условима и критеријумима за избор корисница за доделу 

бесповратних финансијских средстава (грантова) за унапређење руралног развоја на 

територији општине Рача („Сл.гласник општине Рача“, број: 21/21), брише се став 2. и тачка 

1. истог. 

 

Члан 2. 

       У  члану 12. Правилника о условима и критеријумима за избор корисница за доделу 

бесповратних финансијских средстава (грантова) за унапређење руралног развоја на 

територији општине Рача („Сл.гласник општине Рача“, број: 21/21), после става  6., додаје се 

нови став, који гласи: 

„У случају недовољног броја пријављених кандидата по Јавном позиву, Комисија 

задржава право да распише Други Јавни позив“. 

  

Члан 3. 

      Остале одредбе Правилника о условима и критеријумима за избор корисница за доделу 

бесповратних финансијских средстава (грантова) за унапређење руралног развоја на 

територији општине Рача („Сл.гласник општине Рача“, број: 21/21), остају непромењене. 

 

Члан 4. 

       Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном 

гласнику општине Рача. 

 

                          
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 

 

 

Број: 110-10/2021-II-01                           П Р Е Д С Е Д Н И К  

Дана: 26.08.2021. године                            Ненад Савковић, с.р. 
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На основу члана 173. става 1. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", број 21/16...95/18....и 157/20-др. закон), 

члана 71. става 1. тачке 16) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 3/2019) и 

члана 2. става 1. тачке 16) Пословника о раду Општинског већа ("Сл. гласник општине Рача", 

број 22/20), Општинско веће општине Рача, на седници одржаној дана 09.08.2021. године, 

донело је  следеће:  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о измени и допуни решења о образовању Жалбене комисије у општини Рача 

 

1.  У Решењу о образовању Жалбене комисије општине Рача, број 021-750/16-II-01, од 

22.12.2016. године, са изменама и допунама број 021-803/17-II-01, од 24.11.2017. године,  

број 021-388/18-II-01, од 04.09.2018. године и број 021-207/21-II-01, од 01.07.2021. године, 

мења се тачка I, тако што се уместо „2. Немања Лугавац, дипл.правник-члан комисије“, 

уписује „2. Сања Милошевић, дипл.правник-члан комисије“. 

2. Остале одредбе Решења о образовању Жалбене комисије у општини Рача, број 021-750/16-

II-01, од 22.12.2016. године, са изменама и допунама број 021-803/17-II-01, од 24.11.2017. 

године , број 021-388/18-II-01, од 04.09.2018. године и број 021-207/21-II-01, од 01.07.2021. 

године, остају непромењене. 

3. Решење  ступа на снагу наредног дана од дана доношења.  

4. Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача. 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Чланом 173. ставом 1. Закона о запосленима у аутономним покрајнама и јединицама 

локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", број 21/16...95/18....и 157/20-др. закон) прописано је 

да Жалбену комисију образује веће. 

Чланом 71. став 1. тачком 16) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 

3/2019) и чланом 2. ставом 1. тачком 16) Пословника о раду Општинског већа ("Сл. гласник 

општине Рача", број 22/20), прописано је да Општинско веће образује жалбену комисију. 

Дана 29.07.2021. године, Немања Лугавац из Раче, поднео је Општинском већу општине 

Рача писмену оставку на место члана Жалбене комисије у општини Рача из личних разлога. 

 

Из свега наведеног Општинско Веће општине Рача донело је решење као у изреци. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 021-246/2021-II-01      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

Дана: 09.08.2021. године            Душан Ђоковић, с.р. 
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На основу члана 40. Одлуке о комуналном уређењу  ( Службени гласник РС бр. 11/15), 

Општинско веће општине Рача на седници одржаној дана 26.08.2021.године, донело је следеће 

 

 

Р Е Ш  Е Њ Е  

о измени и допуни решења 

о образовању Комисије за уклањање зелених стабала са јавне површине 

на територији општине Рача 

 

I 

1. У Решењу о образовању Комисије за уклањање зелених стабала са јавне површине на 

територији општине Рача, број 355-11/20-II-01, од 28.05.2020. године, мења се тачка I 

став 2., тако што се уместо „1. Војкан Милосављевић, -Председник комисије“, уписује 

„1. Сениша Миловановић -Председник комисије“ и став 3., тако што се уместо 

„1.Бојана Мијатовић-члан комисије“, уписије „1. Кристина Јанковић-члан комисије“ 

 

2. Остале одредбе Решења о образовању Комисије за уклањање зелених стабала са јавне 

површине на територији општине Рача, број 355-11/20-II-01, од 28.05.2020. године, 

остају непромењене. 

 

3. Решење  ступа на снагу наредног дана од дана доношења.  

 

4. Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 355-57/2021-II-01                           П Р Е Д С Е Д Н И К  

Дана: 26.08.2021. године                            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), члана 66. Статута општине Рача 

(„Службени гласник општине Рача“, број: 6/08 и 02/10, 12/2010 и 13/2017) 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 , 

31/19и149/20) и чл. 13. Одлуке о III ребалансу буџета Општине Рача за 2021 год. („Службени 

гласник Општине Рача бр. 20/21) на седници одржаној дана  25.08.2021. године Општинско 

веће општине Рача доноси: 
 

РЕШЕЊЕ 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком о III ребалансу буџета Општине Рача за 2021. годину 

(„Сл.гл. Општине Рача 22/2021), раздео 5, програмска класификација 0602-0009, 

функционална класификација 160, позиција 65/0 извор финансирања 01, економска 
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класификација 499120 – Средства резерве – текућа буџетска резерва, одобравају се 

средства за финансирање делатности у 2021. год. у износу од 470.424,00. 

2. Средства из тачке 1. Ове Одлуке распоређују се у оквиру: раздела 5, Програмска 

активност 2002-0001 Функционисање основних школа, функционална класификација 

912, извор финансирања 01, позиција 136,  економска класификација 425119- Текуће 

поправке и одржавање осталих објеката 

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: 401-331/21-II-01                           П Р Е Д С Е Д Н И К  

Дана: 25.08.2021. године                            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. 


