
 
 

Рача, 23.01.2023. године – број 2                      Цена 100,00 динара 

 

 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

 

Р е ш е њ а 

Решење о утврђивању престанка мандата директору Јавног предузећа за управљање и развој 

инфраструктурних објеката Рача 
2 

Решење о именовању в.д. директора Јавног предузећа за управљање и развој 

инфраструктурних објеката Рача 
3 

Решење о разрешењу члана Савета за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту 

животне средине Скупштине општине Рача 
4 

Решење о избору члана Савета за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту 

животне средине Скупштине општине Рача 
4 

З а к љ у ч ц и 

Закључак o начину и поступку измирења обавеза према Основној школи „Карађорђе“ у 

Рачи, у 2023. години 
5 
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На основу члана 46. став 1. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 

15/2016 и 88/2019), члана 32. став 1. тачка 9) 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) и члана 

40. став 1. тачка 12) Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број 3/2019), 

Скупштина општине Рача, на седници одржаној 23.01.2023. године, на предлог Општинског 

већа општине Рача,  донела је: 

 
Р Е Ш Е Њ E 

 

1. УТВРЂУЈЕ СЕ престанак мандата Драгани Антонијевић из Раче, дипломираном 

економисти, са станом у улици Ђуре Јакшића број 10/10, ЈМБГ 2802970726418, директору  

Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача, са даном 

01.02.2023. године, због истека мандатног периода на који је именована. 

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

3. Решење објавити у ''Службеном гласнику општине Рача'' и на званичној интернет страници 

општине Рача. 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

  

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 46. став 1. Закона о јавним 

предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019), члану 32. став 1. тачка 9) 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) и члану 40. став 1. тачка 12) Статута општине Рача („Сл. гласник 

општине Рача“, број 3/2019).  

Чланом 46. став 1. Закона о јавним предузећима прописано је да мандат директора 

престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем. 

Чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи је прописано да Скупштина 

општине у складу са законом именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и 

разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач и даје 

сагласност на њихове статуте 

Члана 40. став 1. тачка 12) Статута општине Рача је прописано да Скупштина општине 

у складу са законом именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа, чији 

је оснивач, даје сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу 

са законом и оснивачким актом. 

Драгана Антонијевић из Раче, дипломирани економиста, са станом у улици Ђуре 

Јакшића број 10/10, именована је за директора Јавног предузећа за управљање и развој 

инфраструктурних објеката Рача Решењем Скупштине општине Рача, бр. 020-5/2019-I-01 од 

01.02.2019. године, објављеном у „Службеном гласнику општине Рача“, бр. 3/2019, на 

мандатни период од четири године. Напред наведено Решење је ступило на снагу даном 

доношења и истог дана је постало коначно. Како мандатни период од четири године истиче 

дана 01.02.2023. године, утврђује се престанак мандата Драгани Антонијевић из Раче, 

дипломираном економисти, са станом у улици Ђуре Јакшића број 10/10, ЈМБГ 2802970726418, 

директору Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача, због 

истека мандатног периода на који је именована. 

На основу напред наведеног донето је решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 020-1/2023-I-01           ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 23.01.2023. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

                Бранко Радосављевић, с.р. 
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На основу члана 52. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/2016 и 

88/2019), члана 32. став 1. тачка 9) 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) и члана 40. став 

1. тачка 12) Статута Општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број 3/2019), Скупштина 

општине Рача, на седници одржаној 23.01.2023. године, на предлог Општинског већа општине 

Рача,  донела је: 

 
Р Е Ш Е Њ E 

 

1. Именује се Горица Танасијевић, дипломирани економиста, из Баточине, ул. Ловћенска број 

16, ЈМБГ 2106987725028, за вршиоца дужности директора Јавног предузећа за управљање 

и развој инфраструктурних објеката Рача, почев од 02.02.2023. године, до именовања 

директора по спроведеном конкурсу, а најдуже на период до једне године. 

 

2. Именована је дужна да ступи на функцију у року од 8 (осам) дана од дана објављивања 

овог решења у ''Службеном гласнику Републике Србије''. 

 

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

 

4. Решење са образложењем објавити у ''Службеном гласнику Републике Србије'', 

''Службеном гласнику општине Рача'' и на званичној интернет страници општине Рача. 

 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

  

Правни основ за доношење овог решења садржан је у члану 52. у вези члана 25. Закона 

о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019), члану 32. став 1. тачка 9) 

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) и члану 40. став 1. тачка 12) Статута општине Рача 

(„Сл. гласник општине Рача“, број 3/2019).  

Чланом 52. Закона о јавним предузећима, прописано је да се вршилац дужности 

директора може именовати до именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном 

конкурсу, да период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од 

једне године, да исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора, 

да вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора јавног 

предузећа из члана 25. наведеног закона и да вршилац дужности има сва права, обавезе и 

овлашћења која има директор јавног предузећа. 

Чланом 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи је прописано да Скупштина 

општине у складу са законом именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и 

разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач и даје 

сагласност на њихове статуте. 

Члана 40. став 1. тачка 12) Статута општине Рача је прописано да Скупштина општине 

у складу са законом именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа, чији 

је оснивач, даје сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу 

са законом и оснивачким актом. 

Дана 01. фебруара 2023. године, Драгани Антонијевић из Раче, дипломираном 

економисти, са станом у улици Ђуре Јакшића број 10/10, ЈМБГ 2802970726418, престаје 

мандат директора Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача, 

због истека периода на који је именована, па је у циљу обезбеђивања услова за несметано 

функционисање предузећа до спровођења конкурса за избор директора Јавног предузећа за 

управљање и развој инфраструктурних објеката Рача, неопходно именовати вршиоца 

дужности директора. 
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У поступку избора вршиоца дужности директора Јавног предузећа за управљање и 

развој инфраструктурних објеката Рача, Општинско веће општине Рача је утврдило да 

кандидат Горица Танасијевић из Баточине испуњава све услове за именовање за в.д. директора 

јавног предузећа из члана 25. Закона о јавним предузећима. 

На основу напред наведеног донето је решење као у диспозитиву. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 020-2/2023-I-01           ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 23.01.2023. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

                Бранко Радосављевић, с.р. 

 

 

 

 

 

На основу члана 45. став 1. Статута општине Рача („Службени гласник општине Рача“, 

бр.  3/2019) и чланова  65. став 1. и 67. став 3. Пословника о раду Скупштине општине Рача 

("Сл. гласник општине Рача", број 6/2008), Скупштина општине Рача, на седници одржаној 

23.01.2023. године, донела је: 

  

РЕШЕЊЕ 

о разрешењу члана Савета за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и 

заштиту животне средине Скупштине општине Рача 

 

1. Милица Стојановић из Раче, са станом у улици Карађорђева број 69, разрешава се 

дужности члана Савета за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту 

животне средине, због поднете оставке. 

 

2. Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 020-3/2023-I-01           ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 23.01.2023. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

                Бранко Радосављевић, с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 45. став 1. Статута општине Рача („Службени гласник општине Рача“, 

бр. 3/2019) и члана  65. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Рача ("Сл. гласник 

општине Рача", број 6/2008), Скупштина општине Рача, на предлог одборничке групе у 

Скупштини општине Рача „Александар Вучић – За нашу децу“, на седници одржаној 

23.01.2023.године, донела је: 

  

РЕШЕЊЕ 

о избору члана Савета за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту 

животне средине Скупштине општине Рача 
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            1. Миладиновић Немања из Раче, са станом у улици Војводе Павла Цукића број 2, бира 

се за члана Савета за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и заштиту животне средине, 

на мандатни период на који је изабрана Скупштина. 

 

2. Решење ступа на снагу даном доношења. 

 

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

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 020-4/2023-I-01           ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 23.01.2023. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

                Бранко Радосављевић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 46. става 1. тачке 8) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон, 47/2018 и 

111/2021-др. закон), члана 71 става 1. тачке 24. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине 

Рача", број 3/2019) и чланa 2. става 1. тачке 24) и члана 34. Пословника о раду Општинског 

већа општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 22/20 и 8/22), Општинско вeћe општине 

Рача, на седници одржаној дана 13.01.2023. године, донело је: 

 

3 А К Љ У Ч А К 

o начину и поступку измирења обавеза према Основној школи „Карађорђе“ у Рачи, 

у 2023. години 

 

I Општина Рача ће у 2023. години, своју законску обавезу финансирања припадајуhег 

дела трошкова Основној школи „Карађорђе“ у Рачи (у даљем тексту: школа), измиривати на 

начин и по поступку прописаном Програмом расподеле буџетских средстава за основно 

образовање на територији оппштине Рача. 
Изузетно, у случају блокаде рачуна школе, општина Рача (у даљем тексту: Општина) ће у 

2023. години, обавезе из става 1. овог поглавља измиривати путем асигнације/упућивања, 

односно на основу уговора о асигнацији (упућивању), који ћe бити закључивани између школе 

(асигнант), Оппштине (асигнат) и повериоца школе (асигнатар). 

 

II Уговоре из поглавља I став 2. овог закључка, за општину Рача ће закључивати 

Председник општине или лица која он овласти. 

У случају измирења обавеза, у складу са поглављем I ставом 2. овог закључка, исплата 

средстава врши се на основу уговора о асигнацији (упућивању) са пратећом документацијом 

и решења Председника општине Рача о исплати средстава, које може бити појединачно за 

сваки закључени уговор или обједињено за више уговора школе. 

 

III Обавезује се школа, да се у случају измирења обавеза путем асигнације (упућивања), 

укључи у поступак припреме појединачних уговора (за конкретног повериоца/асигнатара) и 

документације за плаћање, као и припреме и реализације налога/захтева за плаћање, а све у 

складу са инструкцијама које ће добити од Општине, односно надлежних органа Општинске 

управе општине Рача. 

 

IV Обавезује се орган Општинске управе општине Рача, надлежан за финансије, да се у 

делокругу своје надлежности, у 2023. години, стара о реализацији овог закључка (пропише 

процедуре, даје обавезне инструкције, обавештења и сл.), као и да Општинском вeћy достави 
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заједнички шестомесечни и годишњи (обједињени) извештај о измирењу обавеза према школи 

путем асигнације, који ће обавезно садржати број закључених уговора у извештајном 

периоду, са висином исплаћених средстава. 

 

V У случају да је Општина, у складу са поглављем I ставом 1. овог закључка, извршила 

пренос месечног трансфера школи, а школа због настане блокаде није измирила обавезу према 

повериоцу, измирење повериоаца извршиће се у складу са поглављем I ставом 2. овог 

закључка, с` тим што ћe школа бити у обавези да на рачун буџета Општине изврши 

повраћај средстава у висини намирења повериоаца, односно трансферисаних, а 

нереализованих средстава. 

 

VI Овај закључак објавити у "Службеном гласнику општине Рача". 
 

 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење Закључка о начину и поступку измирења обавеза према 

јавним основним и средњим школама на територији општине Рача у 2023. години (у даљем 

тексту: Закључак) садржан је у одредбама члана 46. става 1. тачке 8) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 

– др. закон, 47/2018 и 111/2021-др. закон), члана 71 става 1. тачке 24. Статута општине 

Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 3/2019) и чланa 2. става 1. тачке 24)  Пословника 

о раду Општинског већа општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 22/20 и 8/22), 

којима је прописано да Општинско вeћe врши и друге послове у складу са законом и  

статутом и члану 34. Пословника о раду Општинског већа општине Рача ("Сл. гласник 

општине Рача", број 22/20 и 8/22), којим је прописано да у оквиру својих овлашћења 

Општинско веће доноси: одлуке, упутства, правилнике, решења, закључке, програме, 

пословник и даје аутентично мишљење о актима које доноси. 

Како је блокада рачуна Основне школе „Карађорђе“, Рача, присутна почев од 

01.01.2023. години, Општина није у могућности да измири своје обавезе према наведеној 

школи, а да оне не буду употребљене за намирење извршних поверилаца, чије намирење 

није обавеза Општине, вeћ Републике, то је донет овај Закључак, како би Општина на 

непосредан начин могла да изврши обавезе школе према њеним повериоцима и тиме спречи 

могућност да Општини не буду уплаћена припадајућа месечна трансферна средства од стране 

Републике, чиме ћe се предупредити и спречити штета, која може да настане по одржавање 

виталних функција општине Рача. 

За реализацију овог решења није потребно ангажовање додатних cpeдстава 

из буџета Општине. 

Узевши у обзир наведено, донет је наведени закључак. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 401-1/2023-II-01      ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 13.01.2023. године          ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

                 Ненад Савковић, с.р. 
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