
 
 
Рача, 20.03.2014. године – број 4                      Цена 100,00 динара 
 
 
 
 
 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 
О д л у к е 
Одлука о образовању Радног тима за израду Стратегије развоја социјалне заштите општине 
Рача за период 201-2020. година 2 

Одлука о образовању Радног тима за израду Стратегије развоја спорта општине Рача за 
период 201-2020. година 3 

Одлука о образовању Радног тима за израду Стратегије јавног здравља општине Рача за 
период 201-2020. година 4 

 



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

На основу чл 6.Oдлуке о приступању изради Стратегије  развоја социјалне заштите  општине 
Рача за период 2015-2020 ( Службени гласник општине Рача бр.18/2014),и чл. .ст. .тачка 
Пословника о раду општинског већа ( Сл. гл. општине Рача број 01/09), Општинско Веће 
општине Рача на седници одржаној дана 20.03.2015. године донело следећу: 
 
 

О Д Л У К У 
о 

 Образовању Радног тима за израду 
Стратегије развоја социјалне заштите општине Рача 

за период 2015-2020. година 
 
1.Образује се Радни  тим  за израду  Стратегије развоја социјалне заштите  општине Рача за 
период 2015-2020.годинау  следећем саставу: 

 
                  -Драгана Антонијевић, дипл.ецц.-Координатор тима; 

 
Чланови тима: 
  -Душан Ђоковић, председник СО Рача,члан, 
- Слободанка Трифиновић, одборник СО Рача, члан; 

       -.Бранислав  Павловић , члан, представник ЦСР , 
       - Снежана Живадиновић, члан , представник ЦСР-одељење у Рачи     

  -  Јелица Аџић, лекар, члан  
  - Снежана Остојић, члан, представник ОШ“ Карађорђе“  

                  - .Весна Вићентијевић, члан, представник Средње школе“ Ђура Јакшић“ 
                  - Бранка Стевановић, члан, представник ЦК Рача  
                  -  Анкица Станојевић, Служба за ЛЕР, члан 
 
2.Радни тим  има задатак да изради Стратегију развоја социјалне заштите општине Рача за 
период 2015-2020.година  и да у сарадњи са Регионалном Агенцијом за економски развој 
Шумадије и Поморавља учествује у раду радних група. Радни тим је  одговоран за извршење 
свих активности у процесу  израде Стратегије. 
 
3.Све активности морају бити реализоване до 30.04.2015.године. 
 
4.Ступањем на снагу ове Одлуке престаје важност Одлуке о образовању Радног тима за 
израде Стратегије развоја социјалне заштите општине Рача за период 2015-2020.година бр. 
021- 50 /2015-II-01 од 03.02.2015.године. 
  
5.Ова Одлука ступа на снагу 8.дана од дана објављивања у Сл.гл.општине Рача. 
 
 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 
 
 
     Број  021-134/2015-II-01                    Председник општинског већа општине Рача 
    дана   20.03.2015.год.                                           Драган Стевановић, с.р. 
 
  



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

На основу чл 6.Oдлуке о приступању изради Стратегије спорта општине Рача за период 
2015-2020 ( Службени гласник општине Рача бр.18/2014),и чл. .ст. .тачка Пословника о раду 
општинског већа ( Сл. гл. општине Рача број 01/09), Општинско Веће општине Рача на 
седници одржаној дана  20.03.2015.године донело следећу: 
 

О Д Л У К У 
о 

 Образовању Радног тима за израде Стратегије развоја спорта општине Рача 
за период 2015-2020. година 

 
1.Образује се Радни  тим  за израду  Стратегије развоја спорта  општине Рача за период 2015-
2020.година у следећем саставу: 

 
                  - Драгана Антонијевић, дипл.ецц.-Координатор тима; 

 
Чланови тима: 
 
  -Душан Ђоковић, председник СО Рача,члан 

        -Бранко Радосављевић, помоћник предедника општине  ,члан  
        - Предраг Милошевић, ,члан, представник ОШ“ Карађорђе“  

                    - Милош Николић, члан,  
    - Дејан Милојевић, члан  
    -Миладин Милић, члан  

                     -Милан Николић, члан 
                     -Ненад Милошевић 
                     -Анкица Станојевић, Служба за ЛЕР, члан, 
                   
2.Радни тим  има задатак да изради Стратегију развоја спорта општине Рача за период 2015-
2020.година  и да у сарадњи са Регионалном Агенцијом за економски развој Шумадије и 
Поморавља учествује у раду радних група. Радни тим је  одговоран за извршење свих 
активности у процесу  израде Стратегије. 
 
3.Све активности морају бити реализоване до 30.04.2015.године. 
 
4.Ова Одлука ступа на снагу 8.дана од дана објављивања у Сл.гл.општине Рача. 
 
5. Ступањем на снагу ове Одлуке престаје важност Одлуке о образовању Радног тима за 
израде Стратегије развоја спорта Рача за период 2015-2020.година бр. 021-51/2015-II-01 од 
03.02.2015.године 
 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 
 
     Број  021-135 /2015-II -01                  Председник општинског већа општине Рача 
    дана   20.03.2015 .год.                                           Драган Стевановић, с.р. 
 
  



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

На основу чл 6.Oдлуке о приступању изради Стратегије јавног здравља општине Рача за 
период 2015-2020 ( Службени гласник општине Рача бр.18/2014),и чл. .ст. .тачка Пословника 
о раду општинског већа ( Сл. гл. општине Рача број 01/09), Општинско Веће општине Рача 
на седници одржаној дана  20.03.2015.године донело следећу: 
 

О Д Л У К У 
о 

 Образовању Радног тима за израде Стратегије јавног здравља општине Рача 
за период 2015-2020. година 

 
1.Образује се Радни  тим  за израду  Стратегије јавног здравља општине Рача за период 2015-
2020.годинау  следећем саставу: 

 
                  -Драгана Антонијевић, дипл.ецц.-Координатор тима; 

 
Чланови тима: 
  -Душан Ђоковић, председник СО Рача,члан 

        -Ивана Томић, одборник СО Рача,члан  
        -Дејан Милосављевић, директор ДЗ "Милоје Хаџић-Шуле" ,члан;  
        -Наташа Јањић, лекар, члан 
        -Милица Ђурђевић, представник Савета за здравље општине Рача,члан 

    -Јелица Аџић, лекар, члан  
   - Оливера Јеремић-Илић, педијатар, члан  

                    -.Душица Миљојковић, заштитник права пацијената, члан 
  - Снежана Живадиновић, предсеавник ЦСР, члан 
                    -Анкица Станојевић, Служба за ЛЕР, члан 
 
2.Радни тим  има задатак да изради Стратегију јавног здравља општине Рача за период 2015-
2020.година  и да у сарадњи са Регионалном Агенцијом за економски развој Шумадије и 
Поморавља учествује у раду радних група. Радни тим је  одговоран за извршење свих 
активности у процесу  израде Стратегије. 
 
3.Све активности морају бити реализоване до 30.04.2015.године. 
 
4.Ступањем на снагу ове Одлуке престаје важност Одлуке о образовању Радног тима за 
израде Стратегије развоја јавног здравља општине Рача за период 2015-2020.година бр. 021- 
52 /2015-II-01 од 03.02.2015.године. 
 
5.Ова Одлука ступа на снагу 8.дана од дана објављивања у Сл.гл.општине Рача. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 
     Број  021- 133/2015-II -01                  Председник општинског већа општине Рача 
    дана   20.03.2015 .год.                                           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. 


