Рача, 12.03.2013. године – број 4

Цена 100,00 динара

САДРЖАЈ

Одлуке
Одлука о измени и допуни одлуке о локалним административним таксама
Одлука о додели средстава ЈКП "Рача" из Раче
Одлука о приступању изради студије изводљивости са идејним пројектима за изградњу
соларних електрана укупне инсталисане снаге 10MW на територији општине Рача
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На основу члана 32. став 1. тачка 13) Закона о локланој самоуправи ("Сл. гласник РС", број
129/07) и члана 45. став 1. тачка 14) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 6/08,
2/2010 и 12/2010), а у вези са чланом 6. став 1. тачка 2) и чланом 9. и 10. Закона о финансирању
локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" бр. 62/2006, 47/2011 и 93/2012), на предлог Општинског већа
општине Рача, Скупштинa општине Рача, на седници одржаној дана 12.03.2013. године, донела је:

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

Члан 1.
У члану 11. у ставу 1. Одлуке о локалним административним таксама, број 02041/2012-I-01, од 17.12.2012. године („Сл. гласник општине Рача“ број 16/2012), мења се тачка
10. и нова гласи :
„10. за списе и радње у вези са остваривањем права на субвенције, регресе, премије и
подстицајна средства у пољопривреди“,
У члану 11. у ставу 1. Одлуке, после тачке 10., додаје се нова тачка 11., која гласи:
„11. за списе и радње у поступцима за оверу уговора о закупу пољопривредног земљишта“,
У члану 11. став 1. Одлуке, тачке 11. и 12. постају тачке 12. и 13..
Члан 2.
Остале одредбе Одлуке о локалним административним таксама број 020-41/2012-I-01,
од 17.12.2012. године („Сл. гласник општине Рача“ број 16/2012), остају непромењене.

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-1/2013-I-01
Дана: 12.03.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
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 12.03.2013. године, донела је:

ОДЛУКУ
о додели средстава ЈКП "РАЧА" из Раче

1. ЈКП "Рача" из Раче, додељују се средства из буџета Општине Рача за 2013. годину, на
име субвенције, а у складу са усвојеним Програмом пословања и улагања у развој
комуналних делатности у 2013. години и планираним средствима Одлуком о буџету
општине Рача за 2013. годину, за санацију пливачког базена, у укупном износу од
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6. 641. 727,20 динара и то:
–За прву фазу санације према пројекту за радове на кориту базена и филтер станици
3.390 673,20 динара, без ПДВ-а (предрачунска вредност).
– За другу фазу санације према пројекту за пескарење и фарбање пливачких базена и
ограђивања комплекса базена 3.251.054,00 динара, без ПДВ-а (предрачунска
вредност).
Одобрена средства биће утрошена за извођење радова на санацији пливачког базена и
за стручни надзор (оквирна средства за стручни надзор износе 440.000,00 динара).
2. Средства из тачке 1. ове Одлуке биће исплаћена из буџету општине Рача за 2013.
годину, раздео 1, Скупштина општине, глава 1.01, функционална класификација 110,
позиција 012, економска класификација 451, субвенција ЈКП "Рача" Рача.
3. Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рача.
.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-2/13-I-01
Дана: 12.03.2013. године.

ПРЕДСЕДНИК
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 12.03.2013. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ
О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТУДИЈЕ ИЗВОДЉИВОСТИ СА ИДЕЈНИМ
ПРОЈЕКТИМА, ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНИХ ЕЛЕКТРАНА, УКУПНЕ
ИНСТАЛИСАНЕ СНАГЕ 10 MW, НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА

Члан 1.
Приступа се изради Студије изводљивости са идејним пројектима, за изградњу
соларних електрана, укупне инсталисане снаге 10 МW, на територији општине Рача.

Члан 2.
Овлашћује се Председник општине Рача, да донесе Одлуку о покретању поступка
јавне набавке, оформи Комисију и спроведе поступак у складу са Законом о јавним
набавкама.
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Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
Општине Рача.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-3/13-I-01
Дана: 12.03.2013. године.

ПРЕДСЕДНИК
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.

