
 
 

Рача, 22.02.2022. године – број 3                      Цена 100,00 динара 

 

 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

 

Р е ш е њ а 

Решење о престанку мандата Општинском правобраниоцу општине Рача 2 

Решење о измени Решења о именовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања 

за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на 

територији општине Рача за агроекономску 2021/22. годину 

2 

Решење о утврђивању престанка дужности председника и чланова Жалбене Комисије у 

општини Рача 
3 

Решење о именовању председника и чланова Жалбене Комисије у општини Рача 4 
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На основу члана 2. става 1. тачке 14) Пословника о раду Општинског већа општине 

Рача („Сл. гласник општине Рача“ бр. 22/20) и члана 71. става 1. тачке 13) Статута општине 

Рача („Сл. гласник општине Рача“ бр. 3/2019), Општинско веће општине Рача, на седници 

одржаној дана 17.02.2022. године, донело је: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

 

 

1. Јелени Младеновић, из Крагујевца, рођеној 18.12.1975. године, престаје функција 

Општинског правобраниоца општине Рача, са даном 20.02.2022. године, због 

истека мандата.  

 

2. Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

3. Решење објавити у „Службеном гласнику општине Рача“ 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 

 

Број: 021-45/2022-I-01       ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 17.02.2022. године              Ненад Савковић, с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“, бр. 

129/2007, 83/2014-др.закон, 101-2016-др.закон, 47/2018 и 111/21-др.закон), члана 71.став 1. 

тачка 12. Статута општине Рача (Службени гласник општине Рача број 3/2019) , члана 34. 

Пословника о раду општинског већа општине Рача (Службени гласник  општине Рача, бр. 

22/20), члана 3. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у 

закуп пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача (,,Службени 

гласник општине Рача'', број 13/2017), а у  вези чл.61, 64, 64а и 64б Закона о пољопривредном 

земљишту (,,Службени гласник РС'', бр.62/06, 65/08-др.закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18-

др.закон), Општинско веће општине Рача, на седници одржаној дана  22.02.2022. године, 

донело је: 

 
Р  Е  Ш  Е  Њ  E 

о измени Решења о именовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за 

давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на 

територији општине Рача за агроекономску 2021/22. годину  

 
 

 

1. У Решењу о именовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање 

у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији 

општине Рача за агроекономску 2021/22. годину број: 320-29/2021-I-01,  од 29.04.2021. 

године, у тачки II уместо: „Снежана Маџић, дипл.економиста“, уписује се „Милена 

Јовановић, дипл. правник“  

 

2. Остале одредбе Решења о именовању Комисије за спровођење поступка јавног 
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надметања за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној 

својини на територији општине Рача за агроекономску 2021/22. годину број: 320-

29/2021-I-01,  од 29.04.2021. године, остају непромењене. 

 

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

 

4. Ово Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 

 

Број: 320-6/2022-II-01      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

Дана: 22.02.2022. године              Душан Ђоковић, с.р. 

 

 

 

 

 

На основу члана 179. става 1. Закона о запосленима у аутономним покрајнама и 

јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017-

др.закон), Општинско веће општине Рача на седници одржаној дана  22.02.2022. године, 

донело је: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о утврђивању престанка дужности председника и чланова 

Жалбене Комисије у општини Рача 

   

 

 

1.  ПРЕСТАЈЕ ДУЖНОСТ председнику и члановима Жалбене комисије у општини 

Рача, због истека мандата и то:  

 

1. Јовани Бетулић, дипл.правнику, на место председника комисије; 

2. Сањи Милошевић, дипл.правнику, на место члана Комисије; 

3. Снежани Маџић, дипл. eкономисти, на место члана Комисије. 

 

2. Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

3. Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Рача“ и на званичној 

интернет презентацији општине Рача. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Правни основ за доношење овог Решења садржан је у члану 179. Законa о запосленима 

у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 

21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017-др.закон) којим је прописано да Члану жалбене 

комисије дужност члана жалбене комисије престаје кад протекне време на које је именован, 

ако поднесе писмену оставку, када испуни услове за старосну пензију или када буде разрешен. 
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На основу напред наведеног одлучено је као у диспозитиву овог решења. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 

 

Број: 021-55/2022-II-01      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

Дана: 22.02.2022. године             Душан Ђоковић, с.р. 

 

 

 

 

 

На основу члана 71. става 1. тачке 16) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине 

Рача", број 3/2019), члана 2. става 1. тачке 16) Пословника о раду Општинског већа ("Сл. 

гласник општине Рача", број 22/20) и члана 178. Закона о запосленима у аутономним 

покрајнама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 

113/2017-др.закон), Општинско веће општине Рача на седници одржаној дана  22.02.2022. 

године, донело је: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању председника и чланова Жалбене Комисије у општини Рача 

   

 

1.   За  председника и чланове Жалбене комисија у општини Рача именују се:  

 

1. Јована Бетулић, дипл.правник -  Председник комисије 

2. Сања Милошевић, дипл.правник-  члан Комисије 

3. Снежана Миљковић, дипл. правник, - члан Комисије,  

 

2.   Председник и чланови жалбене комисије именују се на 5 (пет) година и могу бити 

поново именовани. 

3. Решење ступа на снагу даном доношења. 

4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику општине Рача“ и званичној интернет 

презентацији општине Рача. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 

Одредбама члана 178. Закона о запосленима у аутономим покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе прописано је да најмање два члана жалбене комисије морају да имају 

стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер 

струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године 

или специјалистичким студијама на факултету, са најмање пет година радног искуства у 

струци. Председник и чланови жалбене комисије, именују се на пет година и могу да буду 

поново именовани. Такође је прописано да чланови жалбених комисија имају право на накнаду 

за рад, чију висину одређује Веће. 
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Чланом 71. ставом 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 ибразује Жалбену 

комисију. 

 

На основу напред наведеног одлучено је као у диспозитиву овог решења. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 

 

Број: 021-56/2022-II-01      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

Дана: 22.02.2022. године             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 Марија Стевановић, секретар 

Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205. 


