
 
 

Рача, 26.08.2022. године – број 14                      Цена 100,00 динара 
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корисника у месечној економској цени у ПУ "Наша радост" у Рачи за 2022. годину 
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Одлука о инвестирању новчаних средстава на КРТ-у општине Рача 4 

Одлука о усвајању Тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања 

Јавног комуналног предузећа „Рача“ из Раче, за период 01.01.–30.06.2022. године 
5 

Р е ш е њ а 

Решење о постављењу начелника Општинске управе општине Рача 5 

Решење о измени и допуни решења о образовању Жалбене комисије у општини Рача 7 
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На основу члана 50. став 2. Закона о предшколском васпитању и образовању ("Сл. 

гласник РС", број 18/2010, 101/2017, 113/2017- други закон, 95/2018 – други закон, 10/2019, 

86/2019- др. Закон, 157/2020 – др. Закон, 123/2021 – др. закон и 129/2021), члана 189. став 1. 

тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017, 

27/2018 – др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021), Правилника о мерилима 

за утврђивање економске цене програма васпитања  и образовања  у предшколским установама 

("Службени гласник РС", број 87/2021) и члана 34. Пословника о раду општинског већа 

општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број 22/2020 и 8/2022), Општинско веће општине 

Рача, на седници одржаној дана 26.08.2022. године, донело је 

 

ОДЛУКУ 

о утврђивању економске цене програма васпитања и образовања и износа учешћа корисника 

у месечној економској цени у ПУ "Наша радост" у Рачи за 2022. годину 

 

 

Члан 1. 

Овом  Одлуком утврђује се економска цена програма васпитања и образовања у ПУ 

"Наша радост" Рача, чији је оснивач општина Рача за 2022. годину. 

 

Члан 2. 

Утврђује се економска цена програма васпитања и образовања у ПУ "Наша радост" Рача 

за 2022. годину, месечно по детету и то: 

1. За целодневни  боравак деце, у износу од 21.049,47 динара; 

2. За целодневни боравак деце обухваћене припремним предшколским програмом која 

је умањена за износ средстава који се трансферишу из буџета Републике Србије, у 

износу од 17.264,90 динара. 

 

Члан 3. 

Дневна економска цена по детету утврђује се дељењем месечне економске цене по 

детету из члана 2. ове одлуке са бројем радних дана у месецу.  

 

Члан  4. 

Утврђује се да учешће корисника у месечној економској цени по детету износи 27%, 

односно: 

1. За целодневни боравак деце, у износу 5.683,36 динара. 

2. За целодневни боравак деце обухваћене припремним предшколским програмом која 

је умањена за износ средстава који се трансферишу из буџета Републике Србије, у 

износу од 4.661,52 динара. 

Јединица локалне самоуправе не може утврдити учешће корисника у месечној 

економској цени по детету за остваривање обавезног припремног предшколског програма, 

када је укупно дневно трајање програма четири сата. 

  

Члан 5. 

Износ утврђен чланом 4. ове одлуке кориснику се обрачунава по истеку обрачунског 

месеца. 

За дане одсуства детета корисник плаћа износ од 100 % од утврђеног износа из члана 4. 

ове одлуке. 

За дане одсуства корисник плаћа износ од 50 % од утврђеног износа из члана 4. Одлуке 

и то: у случају одсуства детета због болести, а на основу достављене потврде изабраног лекара 

- педијатра; у време коришћења годишњег одмора родитеља, односно другог законског 

заступника детета на основу увида у решење о коришћењу годишњег одмора за родитеља, 
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односно другог законског заступника, као и због исказане потребе породице да дете не похађа 

вртић у трајању не дужем од десет радних дана у току радне године 

Износ из става 4. се не наплаћује: 

а) у случају проглашења ванредне ситуације или елементарне непогоде за дане одсуства 

детета; 

б) у случају више силе (реконструкције, санације, адаптације објекта и др.) уколико 

установа не обезбеди адекватан боравак детета у другом објекту за дане одсуства детета;  

в) у случају епидемије када у циљу заштите здравља и безбедности деце и запослених, 

надлежни орган/институција наложи мере које изискују организацију непосредног васпитно-

образовног рада у ограниченом капацитету, као и мере повлачења детета из колектива 

(самоизолација) због процене ризика од ширења заразе, за дане одсуства детета; 

г) Изузетно, услуга се наплаћује 50 % од утврђеног износа из члана 4. ове одлуке у 

ситуацији када се родитељ определи да дете не долази у колектив одређени временски период 

најкасније до престанка важења препоручених мера које установа спроводи ради спречавања 

ширења заразе. 

 

Члан 6. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

општине Рача". 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 

 

Број: 60-2/22-II-01            ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Датум: 26.08.2022. године       Ненад Савковић, с.р. 

 

 

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

 

Правни основ за доношење ове Одлуке представљају одредбе члана 189. став 1. тачка 

1. Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 

– др. закон, 10/2019, 27/2018 – др. закон, 6/2020 и 129/2021), затим, одредбе члана 50. став 2. 

Закона о предшколском васпитању и образовању ("Сл. гласник РС", број 18/2010, 101/2017, 

113/2017- други закон, 95/2018 – други закон, 10/2019, 86/2019- др. Закон, 157/2020 – др. Закон, 

123/2021 – др. закон и 129/2021), као и Правилника о мерилима за утврђивање економске цене 

програма васпитања и образовања у предшколским установама ("Службени гласник РС", број 

87/2021).  

Наведеним одредбамама Закона о основама система образовања и васпитања 

прописано је да се из буџета јединице локалне самоуправе обезбеђују средства за  остваривање 

делатности предшколског васпитања и образовања (полудневни и целодневни боравак, 

исхрана, нега и превентивна заштита деце предшколског узраста) у висини до 80 % од 

економске цене по детету, укључујући у целости средства за плате, накнаде и друга примања, 

социјалне доприносе на терет послодавца, отпремнине, као и помоћ запосленима у 

предшколској установи, расходе за припремни предшколски програм осим оних за које се 

средства обезбеђују у буџету Републике Србије и остале текуће расходе. 

Одредбом члана 50. став 2. Закона о предшколском образовању и васпитању прописано 

је да оснивач одлуком одређује висину средстава којом родитељ или старатељ детата учествује 

у обезбеђивању средстава за остваривање делатности предшколске установе. 
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Правилником су утврђена мерила на основу којих је надлежни орган локалне 

самоуправе дужан да утврди економску цену програма васпитања и образовања по детету у 

Предшколској установи чији је оснивач. 

Поступајући по одредбама наведеног Правилника, а на основу  захтева ПУ „Наша 

радост“ и достављене документације (финансијски план и табела са приказом броја деце 

уписане и деце која бораве у установи), Општинско веће општине Рача, утврдило је економску 

цену програма васпитања и образовања и износа учешћа корисника у месечној економској 

цени у ПУ ''Наша радост'' Рача за 2022. годину. 

 

 

 

 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гл РС'' број 129/07,83/14-др 

закон и 101/16-др закон , 47/187 и 111/21-др закон), члана 71. Статута општине Рача (''Сл.гл 

општине Рача'' бр. 3/19), а у вези са чл. 9 став 12. и 13. и чл. 10. став 6. и 7. Закона о буџетском 

систему (''Сл.гл РС'' бр. 54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,62/13,63/13-исправка,108/13, 142/14, 

68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/2020 и 118/21), на седници 

одржаној дана 26.08.2022. године, Општинско веће општине Рача донело је: 

 

 

О Д Л У К У 
о инвестирању новчаних средстава на КРТ-у општине Рача 

 

 

1. Новчана средства на Консолидованом рачуну трезора општине Рача инвестираће се на 

домаћем финансијском тржишту новца по каматној стопи која није нижа од есконтне 

стопе Народне банке Србије у моменту планирања средстава и на начин који ризик по 

пласирана средства своди на најмању меру. 

 

2. Новчана средства и тачке 1. ове одлуке ће се финанирати у износу до 20.000.000,00 

динара, а Уговор о депоновању средстава по виђењу ће се закључити са најповољнијим 

понуђачем. 

 

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

 

 

                                           ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 

 

Број: 401-284/2022-II-01           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Датум: 26.08.2022. године       Ненад Савковић, с.р. 

 

 

  



Број 14, страна 5 Службени гласник општине Рача 26.08.2022. године 

На основу члана 46. става 1. тачке 5а) и 5б) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“ број, 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016- др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон), члана 

71. става 1. тачке 7) и 8) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 3/2019) и 

члана 2. става 1. тачке 7) и 8)   Пословника о раду Општинског већа општине Рача ("Сл. гласник 

општине Рача", број 22/20 I 8/22), Општинско веће општине Рача, на седници одржаној  дана 

26.08.2022. годинe, донело је: 

 

 

О Д Л У К У 
 

 

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

комуналног предузећа „Рача“ из Раче, за период 01.01.–30.06.2022. године, број 232 

од 20.07.2022. године.  

 

2. Одлуку објавити у  "Службеном гласнику општине Рача". 

 

 

                                           ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 

 

Број: 401-279/2022-II-01           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Датум: 26.08.2022. године       Ненад Савковић, с.р. 

 

 

 

 

 

На основу члaна 46. става 1. тачке 7) и члана  56. ставова 1. Закона о локалној 

самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/07, 83/2014, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/21-др. 

закон ), члана 49. става 2. и члана 51. става 1. тачке 2) Закона о запосленима у аутономним 

покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/2016....и 113/2017-

др. закон) и члана 71. става 1. тачке 13) и члана 88. ставова 1. и 2. Статута општине Рача („Сл. 

гласник општине Рача“ број 3/2019), Општинско веће општине Рача, на седници одржаној дана 

12.08.2022. године, донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е  

О ПОСТАВЉЕЊУ НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 

 

1. ПОСТАВЉА СЕ Јована Бетулић, дипломирани правник, са пребивалиштем на адреси 

Крагујевац, улица Стевана Сремца број 13, рођена 12.03.1991. године, за Начелника 

Општинске управе општине Рача, на мандатни период од 5 година. 

 

2. Именована из тачке 1. овог решења ступа на дужност Начелника Општинске управе 

општине Рача, почев од дана 15.08.2022. године, од када јој тече мандат Начелника 

Општинске управе општине Рача.  

 

3. Решење ступа на снагу даном доношења и коначно је.  

 

4. Решење објавити у „Службеном гласнику општине Рача“.  
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О б р а з л о ж е њ е 

 

Чланом 56. ставом 1. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/07, 

83/2014, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/21-др. закон ), прописано је да Општинско веће 

поставља начелника Општинске управе на основу јавног огласа, на 5 година. 

Чланом 49. ст. 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама 

локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/2016...и 113/2017-др. закон), прописано је да 

Градско, односно Општинско веће поставља и разрешава начелника управе и заменика 

начелника управе. 

Општинско веће општине Рача донело је дана 11.07.2022.године, Решење о 

попуњавању радног места начелника Општинске управе општине Рача број 112-126/2022-II-

01, од 11.07.2022. године, Одлуку о оглашавању јавног конкурса за попуњавање положаја 

начелника Општинске управе општине Рача број 111-6/22-II-01, од 11.07.2022. године и 

Решење о образовању Комисије за избор начелника Општинске управе општине Рача  број 

021-253/2022-II-01, од 11.07.2022. године. 

Обавештење о расписаном јавном конкурсу објављено је на званичном интернет сајту 

општине Рача и у дневном листу ''Вечерње новости'' дана 13.07.2022. године, а рок за 

подношење пријава истекао је закључно са даном 28.07.2022. године.  

На конкурс за попуњавање положаја, пријавио се један кандидат, Јована Бетулић, дип. 

правник из Крагујевца, чија је пријава била благовремена и уредна, те је Конкурсна комисија, 

након спроведеног изборног поступка у складу са одредбама Законa о запосленима у 

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

21/2016.... и 113/2017-др. закон) и одредбама 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), доставила Општинском већу Листу кандидата за 

избор начелника са предлогом да Општинско веће општине Рача донесе Решење о постављењу 

Јоване Бетулић, дипломираног правника, за начелника Општинске управе општине Рача. 

 

Након увида у документацију коју је Конкурсна комисија доставила Oпштинском већу, 

а имајући у виду да именована испуњава законске услове за постављење на положај начелника, 

Општинско веће одлучило је као у диспозитиву овог решења. 

 

ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења се може покренути управни спор подношењем 

тужбе Управном суду у року од 30 дана од дана пријема решења. 

 

 

                                           ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 

 

Број: 401-277/2022-II-01           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Датум: 12.08.2022. године       Ненад Савковић, с.р. 

 

 

 

 

  



Број 14, страна 7 Службени гласник општине Рача 26.08.2022. године 

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 26.08.2022. 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 021-56/22-II-01, од 

22.02.2022. године, мења се тачка 1. тако што се у подтачки 1. уместо „1. Јована Бетулић, 

дипл.правник-Председник комисије“, уписује „1. Сузана Милошевић, дипл.правник-

Председник комисије“. 

 

2. Остале одредбе Решења о образовању Жалбене комисије у општини Рача, 021-56/22-II-01, 

од 22.02.2022. године, остају непромењене. 

 

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

 

4. Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача и званичној интернет презентацији 

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), 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. 

 

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. 

 

Дана 19.08.2022. године, Јована Бетулић из Крагујевца, поднела је Општинском већу 

општине Рача писмену оставку на место Председника Жалбене комисије у општини Рача због 

ступања на другу јавну функцију. 
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Из свега наведеног Општинско Веће општине Рача донело је решење као у изреци. 

 

 

                                           ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 

 

Број: 401-292/2022-II-01           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

Датум: 26.08.2022. 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. 


