
 
 
Рача, 17.07.2015. године – број 16                      Цена 100,00 динара 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 
Ј а в н и   п о з и в и 
Јавни позив за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног 
земљишта у државној својини на територији општине Рача за 2016. годину 2 

О д л у к е 
Одлука о преносу права јавне својине на непокретностима разменом 3 
Одлука о разрешењу председника и чланова Комисије за статутарна питања, организацију и 
нормативна акта Скупштине општине Рача 4 

Одлука о избору председника и чланова Комисије за статутарна питања, организацију и 
нормативна акта Скупштине општине Рача 5 

Одлука о разрешењу председника и чланова Комисије за представке и предлоге Скупштине 
општине Рача 5 

Одлука о избору председника и чланова Комисије за представке и предлоге Скупштине 
општине Рача 6 

Одлука о разрешењу председника и чланова Мандатно-имунитетске комисије Скупштине 
општине Рача 7 

Одлука о избору председника и чланова Мандатно-имунитетске комисије Скупштине 
општине Рача 7 

Одлука о разрешењу председника и чланова Комисије за кадровска, административна питања 
и радне односе Скупштине општине Рача 8 

Одлука о избору председника и чланова Комисије за кадровска, административна питања и 
радне односе Скупштине општине Рача 8 

Одлука о разрешењу председника и чланова Савета за буџет и финансије Скупштине 
општине Рача 9 

Одлука о избору председника и чланова Савета за буџет и финансије Скупштине општине 
Рача 10 

Одлука о разрешењу председника и чланова Савета за привреду и пољопривреду Скупштине 
општине Рача 10 

Одлука о избору председника и чланова Савета за привреду и пољопривреду Скупштине 
општине Рача 11 

Одлука о разрешењу председника и чланова Савета за урбанизам, стамбено-комуналне 
делатности и заштиту животне средине Скупштине општине Рача 12 

Одлука о избору председника и чланова Савета за урбанизам, стамбено-комуналне 
делатности и заштиту животне средине Скупштине општине Рача 12 

Одлука о измени Одлуке о образовању Савета за здравље општине Рача 13 
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     На основу члана 61. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС", бр. 62/06, 65/08 - др. закон и 41/09) и 
Решења Скупштине општине Рача, број: 020-20/2014-I-02 од 03.06.2014. године, Комисија за израду Предлога годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Рача за 2016. годину, 
објављује 

 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за достављање захтева за остваривање права коришћења пољопривредног 

земљишта у државној својини без плаћања накнаде ради израде Предлога годишњег 
програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 

територији општине Рача  за 2016. годину 
 
 
I ПОЗИВАЈУ СЕ образовне установе-школе, стручне пољопривредне службе, социјалне установе, високообразовне 

установе-факултети и научни институти чији је оснивач држава, установе за извршење кривичних санкција и правна лица у 
државној својини регистрована за послове у области шумарства (у даљем тексту: установе) да доставе захтев за остваривање 
права коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде на територији општине Рача за 2016. 
годину Комисији за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 
територији општине Рача за 2016. годину (у даљем тексту: Комисија), у површини која је примерена делатности којом се 
баве (образовне установе-школе,стручне пољопривредне службе, социјалне установе највише до 100 хектара, а 
високообразовне установе-факултети и научни институти чији је оснивач држава, установе за извршење кривичних санкција 
и правна лица у државној својини регистрована за послове у области шумарства највише до 1.000 хектара), ради израде 
Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Рача за 
2016. годину. 

 
II  Потребна документација: 
 
1. Образац захтева који мора бити читко попуњен у целости, потписан и оверен печатом. 
 
2. Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци); 

 
 
3. Препис листа непокретности (ако је успостављен нови операт), односно препис поседовног листа (ако није 

успостављен нови операт), односно извод из земљишних књига (где није успостављен катастар непокретности), за 
све катастарске парцеле које су предмет захтева (не старији од шест месеци) и 

 
 4. Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној   својини користи без плаћања 
накнаде (по члану 61. Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије. 
 

Докази о испуњавању услова из овог јавног позива се достављају у овереним копијама које морају бити јасно 
видљиве, при чему Комисија задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала.  

 
Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 7,00 до 15,00 часова, у просторијама Службе за 

пољопривреду, урбанизам, изградњу, комуналне и имовинско-правне послове Општинске 
управе Рача, Рача, улица Карађорђева, бр.48, први спрат, канцеларија бр.6.. 

  
 

  III  Рок за достављање захтева и потребне документације из тачке II овог позива је 30. октобар 2015. године. 
Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити 
подносиоцу неотворен. 

 
IV Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници или поштом, у затвореној коверти 

са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања 
накнаде за 2016. годину" за Комисију за израду Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта на територији општине Рача за 2016. годину, на адресу: Служба за пољопривреду, 
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урбанизам, изградњу, комуналне и имовинско-правне послове Општинске управе Рача, Рача, 
улица Карађорђева, бр.48, 34210 Рача. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева. 

 
V Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Драгана Прокић, телефон: 034 751-796, 

email: dragana.prokic@raca.rs, или лично у просторијама Службе за пољопривреду, урбанизам, 
изградњу, комуналне и имовинско-правне послове Општинске управе Рача, Рача, улица 
Карађорђева, бр.48, први спрат, канцеларија бр.6.. 
 

VI  Овај јавни позив објавити у „Службеном гласнику СО Рача“ и огласним таблама месних 
канцеларија и Oпштинске управе Рача. 

 
 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЧА 
Број: 320-  54/2015-IV-03-1 
Дана: 17.07. 2015. године 
Р А Ч А 
                                                                                                                                                    Председник Комисије 

            Слободан Јовашевић, с.р. 
 
 

На основу члана 26., став 1., тачка 3. и члана 30. став 1., тачка 1. Закона о јавној 
својини („Сл. гласник РС“, број 72/2011, 88/2013 и 105/2014) и члана 3. став 1. тачка 2. 
Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у 
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда („Сл. гласник РС“, број 24/2012), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског 
већа општине Рача, на седници одржаној дана  17.07.2015.  године,  донела је: 

 
О Д Л У К У 

 
О преносу права јавне својине на непокретностима разменом, између носиоца права 

јевне својине, Општине Рача и Републике Србије, Министарства финансија -Пореске управе 
– Филијале Крагујевац, на тај начин што Општина Рача као носилац права јавне својине на 
к.п. бр. 515/1 – земљиште под зградом и објектом у површини од 283 м² (стамбена зграда за 
колактивно становање),  земљиште под зградом и објектом од 106 м² (објекат комуналних 
делатности), земљиште под зградом – објектом од 125м² (помоћна зграда) и земљиште уз 
зграду – објекат у површини од 2073м² са уделом 1/1, све уписано у ЛН број 1234 КО Рача, 
преноси у јавну својину Републике Србије, корисник Министарство финансија -Пореска 
управа -Филијала Крагујевац, а Република Србија, Министарство финансија -Пореска управа 
-Филијала Крагујевац преноси у јавну својину општине Рача право коришћења на пословној 
згради у Рачи, у ул. Краља Петра Првог бр. 7 укупне површине 828,02 м², по структури П+1, 
која се налази на к.п. бр. 90, уписана у ЛН број 355 КО Рача, као објекат број 2- Зграда 
пословних услуга и градско грађевинско земљиште под објектом површине 480м² који чини 
део катастарске парцеле бр. 90 уписане у ЛН бр. 355 КО Рача. 

Носиоци права јавне својине преносе своје право на напред наведеним 
непокретностима на другог носиоца јавне својине из разлога оправданости и целисходности 
и бољег коришћења непокретности.  

Учесници у поступку размене непокретности заједнички сматрају да су наведене 
непокретности исте тржишне вредности. 

Овлашћује се Председник општине Рача да у име општине Рача закључи уговор о 
размени напред наведених непокретности са овлашћеним лицем другог учесника у размени. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а исту објавити у Службеном гласнику 
општине Рача. 
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О б р а з л о ж е њ е 
Дописом од 30.03.2015. године општина Рача обратила се Министарству финансија, 

Пореској управи – Филијали Крагујевац и обавестила их о својој намери да са Републиком 
Србијом, Министарством финансија изврши размену катастарских парцела наведених у 
диспозитиву ове Одлуке. 

На иницијативу општине Рача Пореска управа је обишла непокретности које се нуде у 
размену и закључила да би таква размена била оправдана и да треба предложити општини 
Рача да донесе Одлуку о преносу јавне својине на другог носиоца путем размене. 

На овај начин Пореска управа би у објектима које би добила од општине Рача 
формирала регионалну архиву на подручју регионалног центра Крагујевац за Шумадијски 
управни округ, Моравички управни округ и Рашки управни округ, а са друге стране општини 
Рача би непокретност коју је стекла прилликом размене послужила као објекат који би могла 
да понуди потенцијалним будућим инвеститорима. 

На основу напред изложеног донета је одлука као у диспозитиву. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-63/2015-I-01                     ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 17.07.2015. године.                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
                             Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07 и 
83/2014-др. закон), члана 49. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача",  број 
6/2008, 2/2010 и 12/2010) и чланова  62.-67. Пословника о раду Скупштине општине Рача 
("Сл. гласник општине Рача", број 6/2008), Скупштина општине Рача, на предлог 
одборничких група „Социјалдемокртаска странка“, „Социјалистичка партија Србије-Ивица 
Дачић“ и „Покренимо Рачу-Томислав Николић“, на седници одржаној дана 17.07.2015. 
године, донела је: 
 

О Д Л У К У 
о разрешењу председника и чланова Комисије за статутарна питања 

организацију и нормативна акта Скупштине општине Рача 
 
 

 
1. Разрешавају се дужности председник и чланови Комисије за статутарна питања, 

организацију и нормативна акта Скупштине општине Рача, и то: 
 

1. Јасна Мићуновић из Доње Раче, општина Рача, са места председника; 
2. Драган Милошевић из Доње Раче, општина Рача, са места члана; 
3. Слађана Петровић из Ђурђева, општина Рача, са места члана; 
4. Ивана Станојевић из Вучића, општина Рача, са места члана; 
5. Татјана Миладиновић из Рача, са станом у улици Војводе Павла Цукића број 2, са 

места члана; 
 

2. Одлука ступа на снагу даном доношења. 

3. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
Број: 020-64/2015-I-01                ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 17.07.2015. године.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
                        Душан Ђоковић, с.р. 
 

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07 и 
83/2014-др. закон), члана 49. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача",  број 
6/2008, 2/2010 и 12/2010) и чланова  62.-67. Пословника о раду Скупштине општине Рача 
("Сл. гласник општине Рача", број 6/2008), Скупштина општине Рача, на предлог 
одборничких група „Социјалдемокртаска странка“, „Социјалистичка партија Србије-Ивица 
Дачић“ и „Покренимо Рачу-Томислав Николић“, на седници одржаној дана 17.07.2015. 
године, донела је: 

  
О Д Л У К У 

о избору председника и чланова Комисије за статутарна питања организацију и 
нормативна акта Скупштине општине Рача 

 
 
1. Бирају се председник и чланови Комисије за статутарна питања организацију и 

нормативна акта, на мандатни период на који је изабрана Скупштина, и то: 
 

1. Драган Милошевић из Доње Раче, општина Рача, за председника; 
2. Јасмина Стевановић из Раче, са станом у улици Косовска број 5, за члана; 
3. Радмила Домановић из Раче, општина Рача, за члана; 
4. Ивана Станојевић из Вучића, општина Рача, за члана; 
5. Јалена Крстић из Раче, са станом у улици Карађорђева број 69, за члана; 

 
2. Одлука ступа на снагу даном доношења. 

3. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
Број: 020-65/2015-I-01                ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 17.07.2015. године.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
                        Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07 и 
83/2014-др. закон), члана 49. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача",  број 
6/2008, 2/2010 и 12/2010) и чланова  62.-67. Пословника о раду Скупштине општине Рача 
("Сл. гласник општине Рача", број 6/2008), Скупштина општине Рача, на предлог 
одборничких група „Социјалдемокртаска странка“, „Социјалистичка партија Србије-Ивица 
Дачић“ и „Покренимо Рачу-Томислав Николић“, на седници одржаној дана 17.07.2015. 
године, донела је: 

  
О Д Л У К У 

о разрешењу председника и чланова Комисије за представке и предлоге 
Скупштине општине Рача 
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1. Разрешавају се дужности председник и чланови Комисије за представке и предлоге 

Скупштине општине Рача, и то: 
 

1. Милован Радовановић из Вишевца, општина Рача, са места председника; 
2. Зоран Владисављевић из Малог Крчмара, општина Рача, са места члана; 
3. Будимир Миленковић из Бошњана, општина Рача, са места члана; 
4. Слободан Петровић из Раче, са станом у улици Лепеничка број 11, са места члана; 
5. Мирослав Дугић из Раче, са станом у улици Немањина број 31, са места члана; 

 
2. Одлука ступа на снагу даном доношења. 

3. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
Број: 020-66/2015-I-01                ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 17.07.2015. године.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
                        Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07 и 
83/2014-др. закон), члана 49. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача",  број 
6/2008, 2/2010 и 12/2010) и чланова  62.-67. Пословника о раду Скупштине општине Рача 
("Сл. гласник општине Рача", број 6/2008), Скупштина општине Рача, на предлог 
одборничких група „Социјалдемокртаска странка“, „Социјалистичка партија Србије-Ивица 
Дачић“ и „Покренимо Рачу-Томислав Николић“, на седници одржаној дана 17.07.2015. 
године, донела је: 

  
О Д Л У К У 

о избору председника и чланова Комисије за представке и предлоге Скупштине 
општине Рача 

 
1. Бирају се председник и чланови Комисије за представке и предлоге, на мандатни период 

на који је изабрана Скупштина, и то: 
 

1. Зоран Владисављевић из Малих Крчмара, општина Рача,за председника; 
2. Голуб Бакајац из Ђурђева, општина Рача, за члана; 
3. Радмила Домановић из Раче, са станом у улици Ђуре Јакшића број 8, за члана; 
4. Јовица Станојевић из Раче, са станом у улици Косовска број 10, за члана; 
5. Владимир Спасић из Раче, са станом у Малом Мирашевцу, за члана; 

 
2. Одлука ступа на снагу даном доношења. 

3. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
Број: 020-67/2015-I-01                ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 17.07.2015. године.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
                        Душан Ђоковић, с.р. 
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На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07 и 
83/2014-др. закон), члана 49. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача",  број 
6/2008, 2/2010 и 12/2010) и чланова  62.-67. Пословника о раду Скупштине општине Рача 
("Сл. гласник општине Рача", број 6/2008), Скупштина општине Рача, на предлог 
одборничких група „Социјалдемокртаска странка“, „Социјалистичка партија Србије-Ивица 
Дачић“ и „Покренимо Рачу-Томислав Николић“, на седници одржаној дана 17.07.2015. 
године, донела је: 

  
О Д Л У К У 

о разрешењу председника и чланова Мандатно-имунитетске комисије 
Скупштине општине Рача 

 
1. Разрешавају се дужности председник и чланови Мандатно-имунитетске комисије 

Скупштине општине Рача, и то: 
 

1. Драган Матић из Поповића, општина Рача,  са места председника; 
2. Саша Милановић из Доње Раче, са места члана; 
3. Милован Радовановић из Вишевца, општина Рача, са места члана; 
4. Снежана Ивановић из Раче, са станом у улици Краљице Марије број 14, са места 

члана; 
5. Дејан Танасијевић из Великог Крчмара, општина Рача, са места члана; 

 
2.  Одлука ступа на снагу даном доношења. 

3.  Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
Број: 020-68/2015-I-01                ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 17.07.2015. године.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
                        Душан Ђоковић, с.р. 
 

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07 и 
83/2014-др. закон), члана 49. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача",  број 
6/2008, 2/2010 и 12/2010) и чланова  62.-67. Пословника о раду Скупштине општине Рача 
("Сл. гласник општине Рача", број 6/2008), Скупштина општине Рача, на предлог 
одборничких група „Социјалдемокртаска странка“, „Социјалистичка партија Србије-Ивица 
Дачић“ и „Покренимо Рачу-Томислав Николић“, на седници одржаној дана 17.07.2015. 
године, донела је: 

  
О Д Л У К У 

о избору председника и чланова Мандатно – имунитетске комисије Скупштине 
општине Рача 

 
1. Бирају се председник и чланови Мандатно – имунитетске комисије, на мандатни период 

на који је изабрана Скупштина, и то: 
 

1. Драган Матић из Поповића, општина Рача, за председника; 
2. Ивана Томић из Трске, општина Рача, за члана; 
3. Момчило Милановић из Доње Раче, општина Рача, за члана; 
4. Снежана Ивановић из Раче, са станом у улици Краљице Марије број 14, за члана; 
5. Сања Стевановић из Раче, са станом у улици Краља Петра Првог број 7, за члана; 
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2. Одлука ступа на снагу даном доношења. 

3. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
Број: 020-69/2015-I-01                ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 17.07.2015. године.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
                        Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07 и 
83/2014-др. закон), члана 49. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача",  број 
6/2008, 2/2010 и 12/2010) и чланова  62.-67. Пословника о раду Скупштине општине Рача 
("Сл. гласник општине Рача", број 6/2008), Скупштина општине Рача, на предлог 
одборничких група „Социјалдемокртаска странка“, „Социјалистичка партија Србије-Ивица 
Дачић“ и „Покренимо Рачу-Томислав Николић“, на седници одржаној дана 17.07.2015. 
године, донела је: 

  
О Д Л У К У 

о разрешењу председника и чланова Комисије за кадровска, административна 
питања и радне односе Скупштине општине Рача 

 
1. Разрешавају се дужности председник и чланови Комисије за кадровска, административна 

питања и радне односе Скупштине општине Рача, и то: 
 

1. Александра Милошевић из Раче, са станом у улици Милоша Обилића број 9, са места 
председника; 

2. Слободан Марковић из Бораца, општина Рача, са места члана; 
3. Зорица Милошевић из Раче, са станом у улици Рудничка број 2, са места члана; 
4. Марко Милошевић из Бораца, општина Рача, са места члана; 
5. Горан Миленовић из Саранова, општина Рача, са места члана; 

 
2. Одлука ступа на снагу даном доношења. 

3. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
Број: 020-70/2015-I-01                ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 17.07.2015. године.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
                        Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07 и 
83/2014-др. закон), члана 49. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача",  број 
6/2008, 2/2010 и 12/2010) и чланова  62.-67. Пословника о раду Скупштине општине Рача 
("Сл. гласник општине Рача", број 6/2008), Скупштина општине Рача, на предлог 
одборничких група „Социјалдемокртаска странка“, „Социјалистичка партија Србије-Ивица 
Дачић“ и „Покренимо Рачу-Томислав Николић“, на седници одржаној дана 17.07.2015. 
године, донела је: 
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О Д Л У К У 
о избору председника и чланова Комисије за кадровска, административна 

питања и радне односе Скупштине општине Рача 
 
 
1. Бирају се председник и чланови Комисије за кадровска, административна питања и радне 

односе, на мандатни период на који је изабрана Скупштина, и то: 
 

1. Ивана Томић из Трске, општина Рача, за председника; 
2. Драгица Миладиновић из Раче, улица Војводе Павла Цукића 2, за члана; 
3. Зорица Милошевић из Раче, улица Рудничка 2, за члана; 
4. Марија Стевановић из Раче, са станом у улици Паланачка бб, за члана; 
5. Горан Миленовић из Саранова, општина Рача, за члана; 

 
2. Одлука ступа на снагу даном доношења. 

3. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
Број: 020-71/2015-I-01                ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 17.07.2015. године.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
                        Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07 и 
83/2014-др. закон), члана 49. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача",  број 
6/2008, 2/2010 и 12/2010) и чланова  62.-67. Пословника о раду Скупштине општине Рача 
("Сл. гласник општине Рача", број 6/2008), Скупштина општине Рача, на предлог 
одборничких група „Социјалдемокртаска странка“, „Социјалистичка партија Србије-Ивица 
Дачић“ и „Покренимо Рачу-Томислав Николић“, на седници одржаној дана 17.07.2015. 
године, донела је: 

 
 

О Д Л У К У 
о разрешењу председника и чланова Савета за буџет и финансије Скупштине 

општине Рача 
 
 
1. Разрешавају се дужности председник и чланови Савета за буџет и финансије Скупштине 

општине Рача, и то: 
 

1. Саша Томић из Раче, са места председника; 
2. Александра Милошевић из Раче, са станом у улици Милоша Обилића број 9, са места 

члана; 
3. Рајко Живановић из Саранова, општина Рача, са места члана; 
4. Слободан Јовановић из Раче, са станом у улици Цара Душана број 1, са места члана; 
5. Сања Арнаутовић из Саранова, општина Рача, са места члана; 

 
2.   Одлука ступа на снагу даном доношења. 
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3.   Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
Број: 020-72/2015-I-01                ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 17.07.2015. године.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
                        Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07 и 
83/2014-др. закон), члана 49. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача",  број 
6/2008, 2/2010 и 12/2010) и чланова  62.-67. Пословника о раду Скупштине општине Рача 
("Сл. гласник општине Рача", број 6/2008), Скупштина општине Рача, на предлог 
одборничких група „Социјалдемокртаска странка“, „Социјалистичка партија Србије-Ивица 
Дачић“ и „Покренимо Рачу-Томислав Николић“, на седници одржаној дана 17.07.2015. 
године, донела је: 

 
О Д Л У К У 

о избору председника и чланова Савета за буџет и финансије Скупштине 
општине Рача 

 
1. Бирају се председник и чланови Савета за буџет и финансије, на мандатни период на који 

је изабрана Скупштина, и то: 
 

1. Јасмина Стевановић из Раче, са станом у улици Косовска број 5,за председника; 
2. Слободан Јовановић из Раче, са станом у улици Цара Душана број 1, за члана; 
3. Зоран Владисављевић из Малих Крчмара, општина Рача, за члана; 
4. Светлана Домановић из Бошњана, општина Рача, за члана; 
5. Саша Ђорђевић из Вучића, општина Рача, за члана; 

 
2. Одлука ступа на снагу даном доношења. 

3. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
Број: 020-73/2015-I-01                ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 17.07.2015. године.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
                        Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07 и 
83/2014-др. закон), члана 49. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача",  број 
6/2008, 2/2010 и 12/2010) и чланова  62.-67. Пословника о раду Скупштине општине Рача 
("Сл. гласник општине Рача", број 6/2008), Скупштина општине Рача, на предлог 
одборничких група „Социјалдемокртаска странка“, „Социјалистичка партија Србије-Ивица 
Дачић“ и „Покренимо Рачу-Томислав Николић“, на седници одржаној дана 17.07.2015. 
године, донела је: 

О Д Л У К У 
о разрешењу председника и чланова Савета за привреду и пољопривреду 

Скупштине општине Рача 
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1. Разрешавају се дужности председник и чланови Савета за привреду и пољопривреду 
Скупштине општине Рача, и то: 

 
1. Радослав Рафаиловић из Великог Крчмара, општина Рача, са места председника; 
2. Драгиша Марић из Вучића, општина Рача, са места члана; 
3. Љубиша Милић из Сепаца, општина Рача, са места члана; 
4. Нада Крпић из Раче, са станом у улици Краља Петра I број 13a, са места члана; 
5. Голуб Бакајац из Ђурђева, општина Рача, са места члана; 

 
2.   Одлука ступа на снагу даном доношења. 

3.   Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
Број: 020-74/2015-I-01                ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 17.07.2015. године.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
                        Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07 и 
83/2014-др. закон), члана 49. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача",  број 
6/2008, 2/2010 и 12/2010) и чланова  62.-67. Пословника о раду Скупштине општине Рача 
("Сл. гласник општине Рача", број 6/2008), Скупштина општине Рача, на предлог 
одборничких група „Социјалдемокртаска странка“, „Социјалистичка партија Србије-Ивица 
Дачић“ и „Покренимо Рачу-Томислав Николић“, на седници одржаној дана 17.07.2015. 
године, донела је: 

  
О Д Л У К У 

о избору председника и чланова Савета привреду и пољопривреду Скупштине 
општине Рача 

 
1. Бирају се председник и чланови Савета за привреду и пољопривреду, на мандатни период 

на који је изабрана Скупштина, и то: 
 

1. Радиша Павловић из Сепаца, општина Рача, за председника; 
2. Владан Јањић из Саранова, општина Рача, за члана; 
3. Дејан Живковић из Сепаца, општина Рача, за члана; 
4. Радослав Рафаиловић из Великог Крчмара, за члана; 
5. Милосава Ђурић из Раче, са станом у улици Војводе Павла Цукића број 4, за 

члана; 
 
2. Одлука ступа на снагу даном доношења. 

3. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
Број: 020-75/2015-I-01                ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 17.07.2015. године.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
                        Душан Ђоковић, с.р. 
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На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07 и 
83/2014-др. закон), члана 49. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача",  број 
6/2008, 2/2010 и 12/2010) и чланова  62.-67. Пословника о раду Скупштине општине Рача 
("Сл. гласник општине Рача", број 6/2008), Скупштина општине Рача, на предлог 
одборничких група „Социјалдемокртаска странка“, „Социјалистичка партија Србије-Ивица 
Дачић“ и „Покренимо Рачу-Томислав Николић“, на седници одржаној дана 17.07.2015. 
године, донела је: 

 
 

О Д Л У К У 
о разрешењу председника и чланова Савета за урбанизам, стамбено-комуналне 

делатности и заштиту животне средине Скупштине општине Рача 
 
 

1. Разрешавају се дужности председник и чланови Савета за урбанизам, стамбено-
комуналне делатности и заштиту животне средине Скупштине општине Рача, и то: 

 
1. Драган Стевановић из Раче, са станом у улици Николе Тесле, број 23, са места 

председника; 
2. Горан Јовановић из Раче, са станом у Адровцу, са места члана; 
3. Владан Јањић из Саранова, општина Рача, са места члана; 
4. Пера Благојевић из Сепаца, општина Рача, са места члана; 
5. Првослав Петровић из Поповића, општина Рача, са места члана; 
 

2.   Одлука ступа на снагу даном доношења. 

3.   Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
Број: 020-76/2015-I-01                ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 17.07.2015. године.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
                        Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07 и 
83/2014-др. закон), члана 49. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача",  број 
6/2008, 2/2010 и 12/2010) и чланова  62.-67. Пословника о раду Скупштине општине Рача 
("Сл. гласник општине Рача", број 6/2008), Скупштина општине Рача, на предлог 
одборничких група „Социјалдемокртаска странка“, „Социјалистичка партија Србије-Ивица 
Дачић“ и „Покренимо Рачу-Томислав Николић“, на седници одржаној дана 17.07.2015. 
године, донела је: 

  
 

О Д Л У К У 
о избору председника и чланова Савета за урбанизам, сатамбено-комуналне 

делатности и заштиту животне средине Скупштине општине Рача 
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1. Бирају се председник и чланови Савета за урбанизам, стамбено-комуналне делатности и 
заштиту животне средине, на мандатни период на који је изабрана Скупштина, и то: 

 
1. Момчило Милановић из Доње Раче, општина Рача, за председника; 

2. Владан Јањић из Саранова, општина Рача, за члана; 
3. Слободанка Трифуновић из Раче, са станом у Адровцу, за члана; 
4. Драган Николић из Ђурђева, општина Рача, за члана; 
5. Татјана Миладиновић из Раче, са станом у улици Војводе Павла Цукића број 2, за 

члана; 
 
2. Одлука ступа на снагу даном доношења. 

3. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
Број: 020-77/2015-I-01                ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 17.07.2015. године.          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
                        Душан Ђоковић, с.р. 
 
 
 

На основу члана 38. став 1. и члана 42. Закона о правима пацијената ("Сл. гласник 
РС", број 45/2013), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на 
седници одржаној дана 17.07.2015. године, донела је:  

 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ 

САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 

I. Мења се тачка  I Одлуке о образовању Савета за здравље општине Рача , број 020-
49/13-I-01, од 26.11.2013. године, и нова гласи: 

„I  Образује се Савет за здравље општине Рача у следећем саставу:  
- Милица Ђурђевић из Сепаца, општина Рача,представник локалне самоуправе; 
- Ивана Томић из Трске, општина Рача, представник локалне самоуправе; 
- Анђелка Костић из Мирашевца, општина Рача, представник Канцеларије за младе; 
- Др Дејан Милосављевић, представник Дома здравља "Милоје Хаџић-Шуле" у Рачи; 
- Маја Марковић из Раче, са станом у улици Ђуре Јакшића број 10,представник 

грађана-корисника услуга ;  
- Владимир Радовановић из Раче, са станом у улици Николе Пашића број 17, 

представник грађана-корисника услуга;  
- Ненад Икић, представник Репуличког фонда за здравствено осигурање- Филијала 

Крагујевац.“ 
 

II. Мења се тачка IV Одлуке о образовању Савета за здравље општине Рача и нова гласи: 
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„IV   Висина накнаде за рад чланова Савета утвређена је Одлуком o утврђивању накнаде за 
рад одборника и чланова радних тела Скупштине општине Рача, и чланова Општинског већа 
општине Рача.“ 
 
III. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Рача.  

 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 

 
Број:020-78/15-I-01            ПРЕДСЕДНИК 
Дана:17.07.2015. године              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
                            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 Душица Миљојковић, секретар 
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205. 


