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С А Д Р Ж А Ј 
 
 
О д л у к е 
Одлука о образовању локалног савета за миграције општине Рача 2 
Р е ш е њ а 
Решење о образовању Комисије за избор корисника помоћи у грађевинском материјалу за 
обезбеђивање неопходних услова за становање на територији општине Рача 3 

Решење о разрешењу председника Комисије за утврђивање права и висине накнаде штете 
настале услед уједа паса и мачака луталица 4 

Решење о именовању председника Комисије за утврђивање права и висине накнаде штете 
настале услед уједа паса и мачака луталица 5 

 



Број 8, страна 2 Службени гласник општине Рача 28.05.2015. године 

 На основу чл.44. ст.1. тач.5. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', 
бр.129/07). чл.66. ст.1. тач.8. Статута Општине Рача (''Сл.гласник РС'', бр.6/08, 2/10, 12/10), и 
чл.12. Пословника о раду Општинског већа Општине Рача (''Сл.гласник Општине Рача'', 
бр.1/09), Општинско веће Општине Рача, дана 28.05.2015.године, доноси: 
 

ОДЛУКУ 
О ОБРАЗОВАЊУ ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА МИГРАЦИЈЕ 

 ОПШТИНЕ РАЧА 
 

Члан 1. 
 
 ОБРАЗУЈЕ СЕ Локални савет за миграције Општине Рача. 
 

Члан 2. 
 

 Задатак Савета је осмишљавање, израда и реализација стратешких и Акционих 
планова локалне заједнице у циљу збрињавања избеглих и интерно-расељених лица на 
територији Општине Рача, ради задовољавања њихових основних животних потреба и 
омогућавање социјалне сигурности.  
 

Члан 3. 
 
 Локални савет за миграције се формира у следећем саставу: 

1. Доктор Ненад Савковић, заменик председника Општине Рача, за Председника 
Локалног савета. 

2. Дејан Голубовић, члан Општинског већа,. 
3. Милоје Живановић, Повереник Комесаријата. 
4. Дејан Обрадовић, представник Центра за социјални рад 
5. Бранка Стевановић, представник Црвеног крста. 
6. Биљана Рашић, шеф Одељења за буџет. 
7. Драгана Антонијевић, шеф Одељења за економски развој, дијаспору и заједничке 

послове. 
 

Члан 4. 
 
 Локални савет за миграције ради на седницама и одлучује концезусом. 
 Савет може пуноважно да одлучује, ако седници присуствује већина чланова, с тим да 
су присутни представници свих организација. 
 Председник Савета сазива седницу и руководи радом Савета. 
 

Члан 5. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и исту објавити у ''Службеном гласнику 
Општине Рача''. 
 
Број: 021-202/2015               Председник Општинског већа Општине Рача, 
Дана, 28.05.2015.године                    Драган Стевановић, с.р. 
 
  



Број 8, страна 3 Службени гласник општине Рача 28.05.2015. године 

 На основу Уговора о сарадњи бр.401-84/15 од 14.априла 2015.године, на  реализацији 
Програма и коришћења средстава за решавање стамбених проблема и друге програме интеграција 
избеглица, а у циљу реализације помоћи у грађевинском материјалу и обезбеђивању неопходних 
услова становања у започетој изградњи објекта за становање, завршетак градње или адаптацију 
постојећег стамбеног објекта, и чл.37. Пословника о раду Општинског већа Општине Рача 
(''Сл.гласник Општине Рача, бр.1/09), доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању Комисије за избор корисника помоћи у грађевинском материјалу 
за обезбеђивање неопходних услова за становање на територији Општине Рача 

 
I. Образује се Комисија за избор корисника помоћи у грађевинском материјалу за обезбеђивање 

неопходних услова за становање избеглица, који имају пребивалиште/боравиште на 
територији Општине Рача. 

II. Комисија се образује у следећем саставу: 
1. Душица Миљојковић, председник Комисије 
2. Борко Петровић, заменик председника Комисије 
3. Слађан Стојковић, за члана, грађевински инжењер 
4. Мирјана Петровић, за заменика члана, Општинска управа 
5. Драгана Антонијевић, за члана, Општинска управа 
6. Јаблан Вуковић, за заменика члана 
7. Драган Милошевић, за члана 
8. Светлана Јозић, за заменика члана 
9. Гордана Илић, за члана  
10. Милован Милановић, за заменика члана 
 

    III. Задаци Комисије су да: 
 1. Усвоји Правилник о условима и критеријумима за избор корисника помоћи за помоћ у 
грађевинском материјалу за породице  избеглих  лица на територији Општине Рача 

2.  Објави јавни  оглас 
3.  Предмет огласа 
4. Услове и критеријуме, 
5. Потребну документацију, 
6. Рокове за подношење захтева, 
7. Место и начин подношења захтева. 
8. Да састави предлог листе корисника, као и коначну листу 
9. Обави и друге послове у складу са законом, и достави правдање средстава Комесаријату.  

  IV. Решење ступа на снагу даном доношења, и исто објавити у Службеном гласнику Општине Рача. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 021-177/2015               Председник Општинског већа Општине Рача, 
Дана, 28.05.2015.године                    Драган Стевановић, с.р. 
 
 
 На основу Уговора о сарадњи  на  реализацији ''Пројекта доделе помоћи намењене 
побољшању услова становања интерно расељеним лицима, док су у расељеништву, обезбеђивањем 
домаћиснтва са окућницом,  бр.9-9/295 од 22.11.2013.године,  и Решења Комесара бр.9-9/295-7/2013. 
од 16.јануара 2015.године, и чл.37. Пословника о раду Општинског већа Општине Рача (''Сл.гласник 
Општине Рача, бр.1/09),  Општинско веће Општине Рача, доноси: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о образовању заједничке  Комисије за избор корисника за доделу помоћи 

за побољшање услова становања интерно-расељених лица , док су у расељеништву, 
кроз доделу помоћи при куповини сеоских кућа са окућницом на територији Општине Рача 
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I. Образује се  Заједничка Комисија за избор корисника за доделу помоћи за побољање услова 
становања интерно-расељених лица, док су у расељеништву, кроз доделу помоћи при 
куповину сеоских кућа са окућницом ан територији Општине Рача 

II. Комисија се образује у следећем саставу: 
1. Душица Миљојковић, председник Комисије 
2. Борко Петровић, заменик председника Комисије 
3. Ана Ђуновић, за члана, Комесаријат за избеглице и миграције 
4. Нада Маринковић-Миланковић, за заменика члана, Комесаријат за избеглице и 

миграције 
5. Слађан Стојковић, за члана, грађевински инжењер, 
6. Мирјана Петровић, за заменика члана,  Општинска управа 
7. Драгана Антонијевић, за члана, Општинска управа 
8. Јаблан Вуковић, за заменика члана 
9. Драган Милошевић, за члана 
10. Светлана Јозић, за заменика члана 
11. Гордана Илић, за члана  
12. Милован Милановић, за заменика члана 
 

    III. Задаци Комисије су да: 
 1. Усвоји Правилник о раду комисије за избор корисника и објављује јавни позив 

2. Разматра поднете захтеве и утврђује чињенично стање на терену 
3. Утврђује и објављује предлог Листе корисника. 
4. Одлучује о приговорима на предлог Листе корисника 
5. Утврђује и објављује коначну листу. 
6. Доноси Одлуку о додели помоћи за побољшање услова становања. 
7. Припрема примерке записника, извештаје и Листу изабраних корисника и врши правдање 

средстава Комесаријату. 
 

IV. Решење ступа на снагу даном доношења, и исто објавити у Службеном гласнику Општине 
Рача. 

 
Број: 021-178/2015               Председник Општинског већа Општине Рача, 
Дана, 28.05.2015.године                    Драган Стевановић, с.р. 
 
 

Општинско Веће општине Рача на  седници одржаној дана 28.05.2015. 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), и члана 37 
Пословника о раду Општинског већа ("Сл. гласник општине Рача", број 01/09) и Решења 
Општинског већа општине Рача, број 021-68/2014-II-01од 04.02.2014. о  формирању 
Комисије за утврђивање права и висине накнаде штете настале услед уједа паса и мачака 
луталица број  донело је: 

 
Р Е Ш Е Њ E 

 
о разрешењу 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 Милош Николић 
због престанка основа по коме је именован. 
 

2. Решење ступа на снагу даном доношења. 
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3. Решење објавити у службеном гласнику општине Рача. 

  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 
Бр. 021-196/2015-II-01      Председник Општинског већа 
Дана: 28.05.2015. године           Драган Стевановић, с.р. 
 
 

Општинско Веће општине Рача на  седници одржаној дана 28.05.2015. 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), и члана 37 
Пословника о раду Општинског већа ("Сл. гласник општине Рача", број 01/09) и Решења 
Општинског већа општине Рача, број 021-68/2014-II-01од 04.02.2014. о  формирању 
Комисије за утврђивање права и висине накнаде штете настале услед уједа паса и мачака 
луталица број  донело је: 

 
Р Е Ш Е Њ E 

 
             о разрешењу председника Комисије за утврђивање права 

и висине накнаде штете настале услед уједа паса и мачака луталица 
 
1. За председника Комисије за утврђивање права и висине накнаде штете настале 

услед уједа паса и мачака луталица именује се  Миладин Милић, члан 
Општинског већа на сталном раду. 
 

2. Решење ступа на снагу даном доношења. 
 
3. Решење објавити у службеном гласнику општине Рача. 

 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
Бр. 021-197/2015-II-01      Председник Општинског већа 
Дана: 28.05.2015. године           Драган Стевановић, 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. 


