Рача, 07.08.2013. године – број 14

Цена 100,00 динара

САДРЖАЈ

Одлуке
Одлука о избору члана Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта
Скупштине, као сталног радног тела Скупштине општине Рача
Одлука о избору члана Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, као
сталног радног тела Скупштине општине Рача
Решења

2
2
3
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На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07),
члана 49. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача" број 6/2008, 2/2010 и 12/2010)
и чланова 62.-66. Пословника о раду Скупштине општине Рача ("Сл. гласник општине Рача",
број 6/2008), Скупштина општине Рача, на предлог одборничке групе "Уједињени региониДрагана Живановић", на седници одржаној дана 07.08.2013. године, донела је:
ОДЛУКУ
о избору чланa Комисије за статутарна питања организацију и нормативна акта
Скупштине, као сталног радног тела Скупштине општине Рача

1. Јелена Вељковић из Доње Раче, општина Рача, бира се за члана Комисије за
статутарна питања организацију и нормативна акта Скупштине, на мандатни период на који
је изабрана Скупштина, и то:
2. Избором члана Комисије за статутарна питања организацију и нормативна акта
Скупштине из тачке 1. ове Одлуке, Гордани Милићевић из Мирашевца, општина Рача,
престаје дужност члана Комисије, због поднете оставке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-31/2013-I-01
Дана: 07.08.2013. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 36. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07),
члана 49. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача" број 6/2008, 2/2010 и 12/2010)
и чланова 62.-66. Пословника о раду Скупштине општине Рача ("Сл. гласник општине Рача",
број 6/2008), Скупштина општине Рача, на предлог одборничке групе "Уједињени региониДрагана Живановић", на седници одржаној дана 07.08.2013. године, донела је:
ОДЛУКУ
о избору члана Комисије за кадровска, административна питања и радне односе, као
сталног радног тела Скупштине општине Рача

1. Марко Милошевић из Бораца, општина Рача, бира се за члан Комисије за
кадровска, административна питања и радне односе, на мандатни период на који је изабрана
Скупштина.
2. Избором чланa Комисије за кадровска, административна питања и радне односе из
тачке 1. ове Одлуке, Гордани Милићевић из Мирашевца, општина Рача, престаје дужност
члана Комисије, због поднете оставке.
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3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-32/2013-I-01
Дана: 07.08.2013. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС",
број 129/07), члана 132. став 6. Закона о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", број
107/2005....119/2012 и 45/2013-др. закон) и члана 45. став 1. тачка 10) Статута општине Рача
("Сл. гласник општине Рача", број 6/08, 2/2010 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на
предлог Управног одбора "Дома здравља "Милоје Хаџић-Шуле" у Рачи, на седници одржаној
дана 07.08.2013. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Дома здравља "Милоје Хаџић-Шуле" у Рачи
1. Др Верица Марковић из Тополе, са станом у улици Принца Томислава
Карађорђевића број 27/5, рођена 11.09.1953. године, именује се за директора Дома здравља
"Милоје Хаџић-Шуле" у Рачи, на мандатни период од четири године.
2. Именовањем на дужност директора Дома здравља "Милоје Хаџић-Шуле" у Рачи,
именованој из тачке 1. овог Решења престаје дужност вршиоца дужности директора Дома
здравља "Милоје Хаџић-Шуле" у Рачи, на коју је именована Решењем Скупштине општине
Рача, број 020-21/13-I-01, од 21.06.2013. године.
3. Решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења, од када ће именованa из
тачке 1. овог Решења почети да обавља дужност директора Дома здравља "Милоје ХаџићШуле" у Рачи.
4. Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-30/13-I-01
Дана: 07.08.2013. 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.

