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Број 4, страна 2 Службени гласник општине Рача 20.03.2014. године 

На основу члана 151. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Рача ("Сл. 
гласник општине Рача", број 6/08), а у вези члана 48. Закона о локалним изборима ("Сл. 
гласник РС", број 129/07, 34/2010- одлука УС и 54/2011), Скупштина општине Рача, на 
седници одржаној дана 20.03.2014. године, у 11,20 часова, донела је: 
 
 

О Д Л У К У 
о потврђивању мандата одборнику 

 
 
 

1. Слађани Петровић из Ђурђева, општина Рача, рођеној 31.01.1976. године, потврђује се 
мандат одборника у Скупштини општине Рача, изабраној са изборне листе  ГГ 
"УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ-Драгана Живановић", на мандатни период до истека мандата 
одборнику Јовану Голубовићу из Сипића, коме је престао мандат одборника у Скупштини 
општине Рача. 

 
2. Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 
3. Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од  

дана доношења Одлуке. 
 

4. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 
 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

 Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредби члана 151. став 1. 
Пословника о раду Скупштине општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 6/08), којим 
је уређено да се акти Скупштине општине израђују на основу Записника о раду седнице на 
којој су донети и члана 48. став 1. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", број 
129/07, 34/2010- odluka US и 54/2011), којим је прописано да кад одборнику престане мандат 
пре истека времена на који је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату са 
изборне листе коме није био додељен мандат одборника. 

 Одлуком Скупштине општине Рача број 020-2/2014-I-01, од 06.01.2014. године, 
утврђен је престанак мандата одборнику Јовану Голубовићу из Сипића, због избора на 
функцију заменика Председника општине Рача, која је неспојива са функцијом одборника. 

Општинска изборна комисија је у складу са чланом 48. став 1. Закона о локалним 
изборима ("Сл. гласник РС", број 129/07, 34/2010- odluka US и 54/2011), издала уверење број 
013-27/2014-I-04, дана 18.03.2014. године, о избору Слађане Петровић из Ђурђева, за 
одборника Скупштине општине Рача, на изборима одржаним дана 06.05.2012. године. 

Мандатно-имунитетска комисија Скупштине општине Рача је на седници одржаној 
дана 19.03.2014. године, донела Закључак број 020-5/2014-I-04, да су се створили законски 
услови за потврђивање мандата одборнику Слађани Петровић из Ђурђева, уместо одборника 
Јована Голубовића из Сипића, коме је Одлуком Скупштине општине Рача број 020-2/2014-I-
01, од 06.01.2014. године, утврђен престанак мандат, у складу са законом, због избора на 
функцију заменика Председника општине Рача 

Чланом 56. став 7. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“ 129/07, 
34/2010-одлука УС и 54/2011) прописано је да се против одлуке донете у вези потврђивања 
мандата може изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од  дана доношења Одлуке, 
што је утврђено тачком 3. Одлуке. 

 



Број 4, страна 3 Службени гласник општине Рача 20.03.2014. године 

 Скупштина општине Рача је на седници одржаној дана 20.03.2014. године, разматрала 
предлог Одлуке о потврђивању мандата новом одборнику у Скупштини општине Рача, са 
свим поднетим и наведеним документима и донела гласањем у складу са Законом и 
Пословником о свом раду одлуку као у диспозитиву.  
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 

Број:  020-6/14-I-01                                    ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 20.03.2014. године.                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

                                                               Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" 
број 129/07) и члана 45. став 1. тачка 7)  Статута општине Рача ( Службени гласник општине 
Рача број 6/2008, 2/10 и 12/10), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа 
општине Рача, на седници одржаној дана 20.03.2014. године, донела је: 
 
 

О Д Л У К У 
о  давању сагласности за закључење уговора 

 
Члан 1. 

 
Даје се сагласност за  закључење Уговора  о чланарини између  општине Рача  и 

„Регионалне агенције за економски развој Шумадије и Поморавља“  д.о.о.,  са седиштем у 
Крагујевцу, на период од 5 ( пет) година, од 2014. до 2019.године. 

 
Члан 2. 

 
Овлашћује се Председник општине Рача  да  у име општине Рача закључи Уговор о 

чланарини са „Регионалном агенцијом за економски развој Шумадије и Поморавља“  д.о.о., 
са седиштем у Крагујевцу. 

 
Члан 3. 

 
Текст Уговора из члана 1. ове Одлуке, чини саставни део Одлуке. 
 

Члан 4. 
 

Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 

Број:020-7/2014-I-01      ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 20.03.2014. године.                  Душан Ђоковић, с.р. 
 
 
  



Број 4, страна 4 Службени гласник општине Рача 20.03.2014. године 

Општинско Веће општине Рача на седници одржаној дана 26.02.2014. године, на 
основу члaана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број  129/07), члана  66. 
Статута општине Рача ( „Сл. гласник општине Рача“ број 6/08, 2/10 и 12/10), члана 37. 
Пословника о раду Општинског већа општине Рача ( „Сл. гл. општине Рача, број 01/09) и 
члана 3. Споразума о сарадњи, број 021-30/14-III-01, од 30.01.2014. године, донело је 
следећу: 
 
 
                                                                 О Д Л У К У 

 о формирању Тима за координацију  процеса израде акционог плана у оквиру 
Програма Exchange 4  

 
 

1. Формира се  Тим  за  координацију процеса израде акционог плана  у оквиру 
Програма Exchange 4,  у  следећем саставу: 

 
1. Драгана Антонијевић, дипл.ецц.-Координатор пројектних активности; 
 

Чланови тима: 
1. Јован Голубовић, Заменик председника општине Рача,члан тима 
2. Милош Николић, Члан општинског већа општине Рача, члан тима 
3. Драгана Прокић, дипл.инг.агрономије, члан тима 
4. Биљана Рашић, економиста,члан тима  
5. Анкица Станојевић, дипл.проф.енглеског језика и књижевности 
6. Јелена Стевановић, инж.саобраћаја 
7. Давор Тимотијевић, Директор ТООР 

 
2. Координатор испред општине Рача је Драгана Антонијевић која је одговорна за 

извршење активности у процесу израде акционог плана.  
3. Тим за координацију има задатак да учествује у изради акционог плана и да у сарадњи 

са координатором и осталим запосленима учествује у раду радних група и одговоран 
је заједно са Координаторм за извршење свих активности у процесу  израде Акционог 
плана. 

4. Координатор  је у обавези да подноси извештај Општинском већу општине Рача и 
Председнику општине Рача о процесу израде акционог плана. 

5. Све активности морају бити реализоване до 31.03.2015.године. 
6. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 

општине Рача. 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
 
     Број  021- 70 /2014-II-01                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  
    Данa: 05.03.2014.  године.                                   Дргана Живановић, с.р. 
 
 
 
  



Број 4, страна 5 Службени гласник општине Рача 20.03.2014. године 

Општинско Веће општине Рача, на  седници одржаној дана 26.02.2014. године, на 
основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07), члана 66. 
Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 06/08, 2/10 и 12/10), члана 37. 
Пословника о раду Општинског већа општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 01/09) 
и Решења Општинског већа општине Рача, број 021-381/12-II-01, од 13.12.2012. године, о 
формирању Комисије за утврђивање права и висине накнаде штете настале услед уједа паса и 
мачака луталица,  донело је: 

 
 

Р Е Ш Е Њ E 
              

о разрешењу и именовању председника Комисије за утврђивање права и висине 
накнаде штете настале услед уједа паса и мачака луталица 

 
 
1. Разрешава се дужности председника Комисије за утврђивање права и висине 

накнаде штете настале услед уједа паса и мачака луталица Миладин Милић 
због престанка основа по коме је именован. 
 

2. За председника Комисије за утврђивање права и висине накнаде штете настале 
услед уједа паса и мачака луталица именује се Милош Николић, члан 
Општинског већа општине Рача на сталном раду. 

 
 

3. Решење ступа на снагу даном доношења. 
 
4. Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача. 

 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
Бр. 021-68/2014-II-01     Председник Општинског већа 
Дана:04.03.2014. године.         Драгана Живановић, 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. 


