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На основу члана 9. став 1. Одлуке о наградама и јавним признањима општине Рача  

(„Сл. гласник општине Рача“, број 17/2021 и 9/2022), Скупштина општине Рача, на предлог 

Комисије за представке и предлоге Скупштине општине Рача, на седници одржаној 19.07.2022. 

године, донела је: 

 

 

О Д Л У К У 
о додели награда поводом Дана општине Рача 

 

 

1. Признање Годишња награда додељује се за значајна достигнућа у областима: 

 
- Привреде: 

 

- Галекс ДОО – за допринос развоју привреде у општини  Рача. 

 

- Културе: 
 

- Омладинском ансамблу глумаца КЦ „Радоје Домановић“, Рача   

 

- Спорта:  

 

- Спортском удружењу за карате „Александра“, Рача; 

 

- Спортском удружењу за карате „Карађорђе 2011“, Рача. 

 

- Добровољног давалаштва крви: 
 

Огњан Петровић – 40 давања 

Зоран Живуловић – 40 давања 

Срђан Миљојковић – 30 давања 

Војкан Милосављевић – 20 давања 

Милан Антонијевић – 20 давања 

 
- Мајкама за треће, четврто и пето живо рођено дете: 

 

Сања Џабари Стојановић Доња Рача Треће дете 

Марина Анђелић Сараново Треће дете 

Биљана Ивошевић Сараново Треће дете 

Марија Јовановић Велико Крчмаре Треће дете 

Јелена Степановић Доње Јарушице Треће дете 

Катарина Голубовић Трска Треће дете 

Милица Стојановић Вучић Треће дете 

Јасна Недовић Сараново Четврто дете 

Татјана Миловановић Вучић Треће дете 

Божица Матејић Доња Рача Четврто дете 

Марина Јанковић Бошњане Треће дете 

Тијана Досковић Ђурђево Треће дете 

Јасмина Миливојевић Сипић Треће дете 

Драгана Миловановић Вишевац Треће дете 

Мирјана Досковић Ђурђево Четврто дете 

Весна Матић Поповић Четврто дете 

Марина Новаковић Мало Крчмаре Треће дете 
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2. Признање „Карађорђева повеља“ додељује се: 

 

- Дарку Глишићу, председнику извршног одбора Српске напредне странке. 

 

3.  Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Рача“. 

 

4. Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Рача“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 020-45/2022-I-01           ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 19.07.2022. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

                Бранко Радосављевић, с.р. 

 

 

 

 

 

На основу члана 95. ставa 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и 

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

др. закон), Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 95/2016 и 

12/2022), Општинско веће општине Рача, на седници одржаној дана 11.07.2022. године донело 

је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о образовању Конкурсне комисије за избор 

начелника Општинске управе општине Рача 

 

 

1. ОБРАЗУЈЕ СЕ Конкурсна комисија за избор начелника Општинске управе општине Рача, 

у следећем саставу: 

 

1. Снежана Миљковић, дипл. правник; 

2. Јелена Николић, дипл.ецц, и 

3. Снежана Маџић, дипл. ецц. 

 

2. Конкурсна комисија спроводи изборни поступак за избор начелника Општинске управе 

општине Рача, а на основу Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017-др. 

закон), Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 95/2016 

и 12/2022) и Одлуке Општинског већа општине Рача о оглашавању јавног конкурса за 

попуњавање положаја Начелника.  

 

3. Kонкурсна комисија, у складу са јавним конкурсом за попуњавање положаја,  одредбама 

Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и 

Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у 

аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, има између осталог следеће 

задатке: 
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- по истеку рока за подношење пријава на јавни конкурс прегледа све приспеле пријаве 

и поднете доказе и састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни 

поступак, 

 

- спроведе изборни поступак усменом провером оспособљености кандидата само међу 

оним кандидатима који испуњавају оглашене услове за рад на положају који се 

попуњава, 

 

- кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак доставља се писмено 

обавештење о томе кад отпочиње изборни поступак, 

 

- приликом усмене провере оспособљености кандидата вредноваће се њихово познавање 

позитивних прописа из делокруга Општинске управе, а посебно познавање Закона о 

запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Закона о 

локалној самоуправи, 

 

- спроведе проверу стручних оспособљености, знања и вештина, састављање задатака, 

бирање задатака и утврђивање резултата, као и завршни разговор са кандидатима, у 

складу са Уредбом о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних 

места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, 

 

- после завршног разговора с кандидатима, конкурсна комисија по окончаном изборном 

поступку у року од 15 дана сачињава листу за избор. 

         Резултат кандидата добија се тако што се израчунава просечна вредност свих оцена  

којима је кандидат вреднован у свим облицима писане и усмене провере и у разговору 

са комисијом. Просечна вредност оцена рачуна се само оном кандидату којег је сваки 

члан конкурсне комисије вредновао оценом “делимично задовољава” (2) или 

“задовољава” (3). 

На листу за избор увршћују се највише три кандидата која су с најбољим резултатом 

испунила мерила прописана за избор 

Ако по основу постигнутих резултата два или више кандидата имају исти резултат 

рангирање се обавља према допунским мерилима. 

 

- листу за избор са записницима о предузетим радњама у току изборног поступка, који 

садржи све податке о резултатима које су кандидати постигли у изборном поступку, 

достави Општинском већу у року од 3 дана од дана сачињавања исте. 

 

4.  Конкурсне комисија ради у складу са чланом 26. Уредбе о спровођењу интерног и јавног 

конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 95/2016 и 12/2022). 

 

5. Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

6. Решење објавити у „Службеном гласнику општине Рача“. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 

 

Број: 021-253/2022-II-01            ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 11.07.2022. године       Ненад Савковић, с.р. 
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На основу члана 3. ставa 2. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за 

попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. 

гласник РС“, бр. 95/2016 и 12/2022), а у вези са чланом 56. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон) и 

чланом 88. Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача број 3/2019), Општинско веће 

општине Рача, на седници одржаној дана  11.07.2022. године, донело је  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о попуњавању радног места начелника Општинске управе општине Рача 

 

 

1. Радно место начелника Општинске управе Општине Рача, попунити спровођењем 

јавног конкурса. 

 

2. Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

3. Решење објавити у „Службеном гласнику општине Рача“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 112-126/2022-II-01           ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 11.07.2022. године       Ненад Савковић, с.р. 

 

 

 

 

 

На основу члана 8. ставова 4. и 5. Одлуке о прибављању, располагању, управљању и 

коришћењу ствари у јавној својини општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број 3/21) 

Скупштина општине Рача, на седници одржаној 19.07.2022. године, на предлог  Општинског 

већа општине Рача, донела: 

 

РЕШЕЊE 

О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА 

 

I 

       МЕЊА СЕ  став I тачка 1) Решења Скупштине општине Рача број 020-32/2021- I -01  од 

11.02.2021. године, тако да сада гласи:  

„Сузана Милошевић, из Доње Раче, ИМЕНУЈЕ СЕ за председника Комисије, на мандатни 

период до истека мандата Комисије за спровођење поступка прибављања у јавну својину, 

отуђења непокретности из јавне својине и даавања у закуп ствари у јавној својини општине 

Рача.“ 

 

II 

       Именовањем новог председника Комисије из става I овог Решења, престаје дужност 

председника Сањи Милошевић Вукојевић. 

 

III 

      Остале одредбе Решења број 020-32/2021- I -01  остају непромењене. 
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IV 

      Решење ступа на снагу наредног дана од дана oбјављивања у „Службеном гласнику 

општине Рача“. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 020-46/2022-I-01           ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 19.07.2022. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

                Бранко Радосављевић, 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. 


