
 
 
Рача, 29.05.2014. године – број 8                      Цена 100,00 динара 
 
 
 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 
О д л у к е 
Одлука о давању овлашћења и сагласности Председнику општине Рача за потписивање 
Меморандума о разумевању у оквиру пројекта "Подршка побољшању услова живота 
присилних миграната и затварање колективних центара 

2 

Одлука о усвајању Извештаја о раду предузећа, установа и других организација чији је 
оснивач општина Рача 2 

Одлука о усвајању Извештаја о раду месних заједница са територије општиен Рача 3 
Одлука о додели средстава из буџета општине Рача у 2014. години за финансирање програма 
у области спорта 4 

Р е ш е њ а 
Решење о употреби средстава из сталне буџетске резерве број 401-86/2014-III-01 од 
15.05.2014. године 7 

Решење о употреби средстава из текуће буџетске резерве број 401-78/2014-II-01 од 
29.04.2014. године 7 

Решење о употреби средстава из текуће буџетске резерве број 021-199/2014-II-01 од 
29.05.2014. године 8 
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На основу члана 32. став 1. тачка 20) Закона о локалној самоуправи ( 
"Службени гласник РС", број 129/2007) и члана 45. став 1. тачка 31) Статута општине 
Рача ("Службени гласник општине Рача", број 6/08, 2/2010 и 12/2010), Скупштина 
општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 
28.05.2014. године, донела је: 

 
O Д Л У К У 

 
1. Даје се овлашћење и сагласност Председнику општине Рача да потпише 

Меморандум о разумевању, који се односи на обезбеђивању стамбених решења за 
избеглице и побољшању услова живота за интерно расељена лица и повратнике по 
споразуму о реадмисији, у оквиру пројекта „Подршка побољшању услова живота 
присилних миграната и затварање колективних центара“. 
 

2. Текст Меморандума о разумевању чини саставни део ове Одлуке. 
 

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

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 

Број: 020-15/2014-I-01                            ПРЕДСЕДНИК  
            Дана: 28.05.2014. године.                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
                                                                                                             Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

На основу члана 45. став 1. тачка 27) Статута општине Рача ("Службени гласник 
општине Рача" број 6/08, 2/2010 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на седници одржаној 
дана 28.05.2014. године, донела је: 

 
 

О Д Л У К У 
 

1. Усвајају се извештаји о раду предузећа, установа и других организација које врше 
јавну службу, чији је оснивач или већински власник општина Рача, за 2013. 
годину, и то: 
• Туристичке организације општине Рача; 
• СШ „Ђура Јакшић“, Рача; 
• ОШ „Карађорђе“, Рача; 
• ЈКП „Рача“, Рача; 
• Дома здравља „Милоје Хаџић-Шуле“, Рача; 
• ПУ „Наша радост“, Рача 
• КЦ „Радоје Домановић, Рача; 
• НБ „Радоје Домановић“, Рача; 
• Центра за социјани рад „Шумадија“ за општине Баточина, Рача и Лапово; 
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2. Извештаји у писаном облику чинe саставни део ове Одлуке. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 

 
Број: 020-16/2014-I-01      Председник 
Дана: 28.05.2014. године     Скупштине општине Рача 
             Душан Ђоковић, с.р. 
 
 
 

На основу члана 45. став 1. тачка 22) Статута општине Рача ("Службени гласник 
општине Рача" број 6/08, 2/2010 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на седници одржаној 
дана 28.05.2014. године, донела је: 

 
 

О Д Л У К У 
 

 
1. Усвајају се извештаји о раду  Месних заједница са територије општине Рача, за 

2013. годину, и то: 
•   Меснe заједнице Рача; 
•   Месне заједнице Борци; 
•   Месне заједнице Вишевац; 
•   Месне заједнице Доња Рача; 
•   Месне заједнице Доње Јарушице; 
•   Месне заједнице Мало Крчмаре; 
•   Месне заједнице Мирашевац; 
•   Месне заједнице Поповић; 
•   Месне заједница Сипић, и 
•   Месне заједнице Трска. 

 
 

2. Извештаји у писаном облику чине саставни део ове Одлуке. 
 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 

 
Број: 020-17/2014-I-01      Председник 
Дана: 28.05.2014. године     Скупштине општине Рача 
             Душан Ђоковић, с.р. 
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Општинско Веће општине Рача на седници одржаној дана 23.05.2014. 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 06/08,02/10 i 12/10) и члана 37. 
Пословника о раду Општинског већа ("Сл. гласник општине Рача", број 01/09), донело је: 
 

O  Д Л У К У 
о додели средстава из буџета општине Рача у 2014. години,  

за финансирање програма у области спорта 
 

1. Из буџета општине Рача у 2014. години, за реализацију програма из области спорта, 
додељују  се новчана средства следећим спортским организацијама, спортским друштвима, и 
удружењима и то: 

1. СК „ОШ Карађорђе“, Рача, у износу од 400.000,00 динара. 
 

2. Против ове Одлуке, подносилац пријаве на јавни позив, може поднети приговор 
Општинском већу општине Рача у року од осам дана од дана пријема Одлуке. 
 

3. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача и на завничној интернет 
страни општине Рача. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Чланом  6. Правилника о додели средстава из буџета општине Рача за програме у 
области спорта („Службени гласник општине Рача“, број 3/2013, 5/2014 и 6/2014)  
предвиђено је да Комисија врши стручни преглед и даје оцену поднетих  програма, на основу 
закона, услова и критеријума наведених у јавном позиву и доставља Општинском већу 
предлог за одобравање програма са редоследом приоритета и предлогом износа буџетских 
средстава за финансирање предложених програма. 

Чланом  7. Правилника утврђени су критеријуми за вредновање програма спортских 
клубова. 

Јавни позив је објављен у у дневном листу „Данас“, дана 11.04.2014. године, као и на 
завничној интернет страни општине Рача. 

Рок за пријаву на јавни позив трајао је закључно са 26.04.2014. године. 
Седница Комисије за стручну процену и избор програма спортских организација, 

одржана је дана 30.04.2014. године. 
На неведеној седници Комисија је константовала да се на јавни позив благовремено 

пријавило 12 спортских организација и клубова и то: 
1. СКФ „Феникс“, Рача; 
2. ФК „Младост Мото-Гама“, Сараново; 
3. ФК „Победа 1938“, Сепци; 
4. ФК „Шумадија“, Сипић; 
5. ФК „Омладинац“, Доња Рача; 
6. ФК „Карађорђе 2013“, Вишевац; 
7. КК „Гимназијалац“, Рача; 
8. ФК „Карађорђе“, Рача; 
9. СК „ОШ Карађорђе“, Рача; 
10. ФК „Црвена звезда“, Мирашевац; 
11. КК „Зекас 75“, Рача, и  
12. Спортски савез општине Рача. 
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Неблаговремених пријава није било. 
 

 Пре преласка на отварање и разматрање пријава, разматран је извештај, који је на 
захтев председника Комисије за стручну процену и избор програма спортских организација, 
доставило Одељења за привреду, буџет и финансије, јавне набавке и контролу јавних 
прихода, Општинске управе општине Рача. 
  У извештају Одељења за привреду, буџет и финансије, јавне набавке и контролу 
јавних прихода, Општинске управе општине Рача, број 401-73/14-II-01, од 29.04.2014. 
године, наведено је да ниједна од спортских организација којој су у 2013. години додељена 
средства из буџета општине Рача, није испунила услове за доделу средстава у 2014. години. 
 Након разматрања извештаја, Комисија је сходно члану 8. став 2. Правилнику о 
додели средстава из буџета општине Рача за програме у области спорта, донела одлуку да се 
пријаве на јавни позив спортских организација и клубова, који су остварили средства из 
буџета општине Рача у 2013. години, а иста према извештају Одељења за привреду, буџет и 
финансије, јавне набавке и контролу јавних прихода, нису достављала извештаје, сходно 
члану 4. потписаног Уговора са општином Рача и члановима 16. и 17. Правилника о додели 
средстава из буџета општине Рача за програме у области спорта („Службени гласник 
општине Рача“, број 3/2013, 5/2014 и 6/2014), не отварају и не разматрају пријаве: 
 

1. СКФ „Феникс“, Рача; 
2. ФК „Младост Мото-Гама“, Сараново; 
3. ФК „Победа 1938“, Сепци; 
4. ФК „Шумадија“, Сипић; 
5. ФК „Омладинац“, Доња Рача; 
6. ФК „Карађорђе“, Рача; 
7. ФК „Црвена звезда“, Мирашевац; 
8. КК „Зекас 75“, Рача.  

Комисија је отворила пријаве следећих спортских клубова и организација и то: 
 

1. ФК „Карађорђе 2013“, Вишевац; 
2. КК „Гимназијалац“, Рача; 
3. СК „ОШ Карађорђе“, Рача; 
4. Спортски савез општине Рача. 

Након отварања пријава, Комисија је утврдила недостатке следећих пријава:  

1. ФК“ Карађорђе 2013“, Вишевац, пријава достављена дана 25.04.2014. године, у 
12,30 часова. 
 
Комисија је утврдила следеће недостатке приспеле пријаве: 
- Увидом у достављену оверену копију  Решења из  АПР-а, утврђено је да клуб не 

делује активно дуже од једне године, односно да је уписан у регистар 03.09.2013. године; 
- У тачки 10. Програма није наведено време почетка реализације, нити време 

завршетка реализације програма. 
 

2. КК“ Гимназијалац“, Рача, пријава достављена дана 25.04.2014. године, у 13,30 
часова.  
Комисија је утврдила следеће недостатке приспеле пријаве: 

-  У пријави на јавни позив није уписан датум, нити је стављен отисак печата на потпис 
овлашћеног лица за заступање; 
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- У тачки 1. Обрасца програма-Подаци о организацији, није наведен број жиро рачуна, као и 
назив и адреса  банке; 
- Тачке 6.,7.,10.,12. и 13. Обрасца програма нису попуњене; 
- Достављена је неоверена копија Решења из АПР-а; 
- Нису достављене потврде надлежног савеза којима се доказује: 

- Да клуб активно делују најмање једну годину;  
- Да клуб обавља спортске активности и остваривањем Програма доприносе 

остваривању развоја спорта на територији општине Рача;  
- Да је Програм у складу са законом, општим актима организације и спортским 

правилима надлежног савеза у области спорта; 
- Да клуб испуњава, у складу са законом, прописане услове за обављање делатносати 

које су у вези са Програмом; 
 

3. Спортски савез општине Рача, пријава достављена 25.04.2014. године у 14,55 
часова.  
Комисија је утврдила следеће недостатке приспеле пријаве: 
-  Тачка 13. Обрасца програма није попуњена; 
- У тачки 14. Обрасца програма нису разврстани трошкови реализације програма, 

односно није наведена намена кортишћења средстава, већ само укупан износ директних 
трошкова. 

 
Код  пријаве СК „ОШ Карађорђе“, Рача, пријава достављена  25.04.2014. године , у 

14,15 часова, Комисија није утврдила недостатке. 
 
Након отварања пријава Комисија је једногласно донела одлуку да се сходно члану 8. 

став 2. Правилника о додели средстава из буџета општине Рача за програме у области спорта, 
као непотпуне, односно као пријаве које не испуњавају услове, не разматрају пријаве ФК 
„Карађорђе 2013“, Вишевац, КК „Гимназијалац“, Рача и Спортског савеза општине Рача. 
 

Након тога Комисија је приступила разматрању пријаве СК „ОШ Карађорђе“, Рача. 
 

Комисија је након разматрања наведене пријаве, применом критеријума утврђених 
чланом 7. Правилника о додели средстава из буџета општине Рача за програме у области 
спорта, утврдила одлуку и проследила је Општинском већу ба даље разматрање. 

Водећи се радом и стручности Комисује, Општинско веће општине Рача донело је 
одлуку као у диспозитиву. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 

 
 
Бр: 401-92/2014-II-01                       П Р Е Д С Е Д Н И К      
Дана: 23.05.2014. године                                                                       Општинског већа 
                                                                                                              Драгана Живановић, с.р.  
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На основу чл. 48. став 3. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС  бр. 9/02, 87/02, 
66/05,54/09, 73/10, 79/11, 93/12, 62/13 и 63/13), и члана 12. Одлуке о буџету општине Рача за 2014. 
годину (Службени Гласник општине Рача број  19 /13), Општинско веће општине Рача  доноси: 

 
Решење 

о употреби средстава сталне 
буџетске резерве 

 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Рача за 2014. годину,  Раздео 3, 
Глава 3.24, организациона класификација 70040, позиција 177, функционална класификација 130, 
извор финансирања 01,  економска класификација 499- Средства резерве – стална буџетска резерва, 
одобравају се средства за  финансирање активности по закључку Штаба за ванредне ситуације, у 
складу са Одлуком бр. 021-150/2014-IV-06 од 15.05.2014. године  у износу 1.000.000,00 динара. 
 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру: 
 

                                        Раздела 1, глава1.01,Скупштина општине,извор финансирања 01, функ. Класификација 
                   110, економска класификација 472900 остале накнаде из буџета 1.000.000,00 динара; 
 

              3.   О реализацији овог решења стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије, јавне 
набавке и утврђивање, наплату и контролу јавних прихода. 

 
  4.    Ово решење објавити у Службеном гласнику општине Рача.   

 
 
Број :401-86/2014-III-01                                                      Председник ОВ општине Рача 
У Рачи, дана:15.05.2014. год.                                                      Драгана Живановић, с.р. 
 
 
 

На основу чл. 48. став 3. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС  бр. 9/02, 87/02, 
66/05,54/09, 73/10, 79/11, 93/12, 62/13 и 63/13), и члана 12. Одлуке о буџету општине Рача за 2014. 
годину (Службени Гласник општине Рача број  19 /13), Општинско веће општине Рача  доноси: 

 
 

Решење 
о употреби средстава текуће 

буџетске резерве 
 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Рача за 2014. годину,  Раздео 3, 

Глава 3.24, организациона класификација 70040, позиција 176, функционална класификација 130, 
извор финансирања 01,  економска класификација 499- Средства резерве – текућа буџетска резерва, 
одобравају се средства за  финансирање редовне делатности  у 2014. години  у износу 920.120, 00 
динара. 
 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру: 
 

                                        Раздела 3, глава 3.10, Фонд за грађевинско земљиште,  извор финансирања 01, 
функционална класификација 620-развој заједнице, економска класификација 425 – текуће поправке 
и одржавање – 150.000,00 динара; 

                                        Раздела 3, глава 3.10, Фонд за грађевинско земљиште,  извор финансирања 01, 
функционална класификација 620-развој заједнице, економска класификација 482 – порези, обавезне 
таксе и казне – 50.000,00 динара; 
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                                        Раздела 3, глава 3.11, Фонд за водопривреду, уређење пољопривредног земљишта, 
шумарство и водопривреду,  извор финансирања 01, функционална класификација 620-развој 
заједнице, економска класификација 421 – стални трошкови – 720.120,00 динара; 

 
              3.   О реализацији овог решења стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије, јавне 
набавке и утврђивање, наплату и контролу јавних прихода. 

 
  4.    Ово решење објавити у Службеном гласнику општине Рача.   

 
 
Број :401-78/2014-II-01                                                        Председник ОВ општине Рача 
У Рачи, дана:29.04.2014. год.                                                      Драгана Живановић, с.р. 
 
 

На основу чл. 48. став 3. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС  бр. 9/02, 87/02, 
66/05,54/09, 73/10, 79/11, 93/12, 62/13 и 63/13), и члана 12. Одлуке о буџету општине Рача за 2014. 
годину (Службени Гласник општине Рача број  19 /13), Општинско веће општине Рача  доноси: 

 
Решење 

о употреби средстава текуће 
буџетске резерве 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Рача за 2014. годину,  Раздео 3, 

Глава 3.24, организациона класификација 70040, позиција 176, функционална класификација 130, 
извор финансирања 01,  економска класификација 499- Средства резерве – текућа буџетска резерва, 
одобравају се средства за  финансирање редовне делатности  у 2014. години  у износу 50.000, 00 
динара. 
 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру: 
 

                                        Раздела 1, глава 1.01,  функција – 110 извршни и законодавни органи финансијски и 
фискални послови,  извор финансирања 01, економска класификација 472 – 50.000,00 динара; 

                                         
              3.   О реализацији овог решења стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије, јавне 
набавке и утврђивање, наплату и контролу јавних прихода. 

 
  4.    Ово решење објавити у Службеном гласнику општине Рача.   

 
 
Број :021-199/2014-II-01                                                     Председник ОВ општине Рача 
У Рачи, дана:29.05.2014. год.                                                      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. 


	Чланом  6. Правилника о додели средстава из буџета општине Рача за програме у области спорта („Службени гласник општине Рача“, број 3/2013, 5/2014 и 6/2014)  предвиђено је да Комисија врши стручни преглед и даје оцену поднетих  програма, на основу зак...

