Рача, 27.11.2014. године – број 19

Цена 100,00 динара

САДРЖАЈ
Одлуке
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину на територији општине Рача
Одлука о изради Плана детаљне регулације комерцијалне зоне "Рача поље" у Рачи
Одлука о изради Плана детаљне регулације дела радне зоне "Запад" у Рачи
Одлука о изради Плана детаљне регулације "Спортско-школског комплекса" у Рачи
Одлука о заједничком правобранилаштву општина Баточина, Лапово и Рача
Решења
Решење о именовању в.д. директора фондова општине Рача, Зорана Андрејића
Решење о постављењу заменика начелника Општинске управе општине Рача, Слављуба
Арсенијевића
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве
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На основу члана 32. став 1. тачка 3) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС",
број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 45. став 1. тачка 3) Статута општине Рача
("Службени гласник РС", бр. 6/2008, 2/2010 и 12/2010), а у вези са члановима 5., 6., 6.a, 7., и
7.a Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 26/2001.....24/2011....47/2013
и 68/2014-др. закон), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача,
на седници одржаној дана 27.11.2014. године, донела је:
ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ РАЧА
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра одговарајућих
непокретности за утврђивање пореза на имовину на територији општине Рача.
Члан 2.
На територији општине Рача одређене су две зоне за утврђивање пореза на имовину, у
зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајнe
повезаности са централним деловима општине Рача, односно са радним зонама и другим
садржајима у насељу, и то: Прва зона (I) и Друга зона (II), с тим да је Прва зона утврђена за
најопремљенију зону.
Просечне цене квадратног метра непокретности (на основу најмање три промета
одговарајућих непокретности), за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на
територији општине Рача, износе:

Групе непокретности

Назив зоне
Прва зона дин.
по м2

Друга зона дин.
по м2

1. Пољопривредно земљиште

26,16

21,53

2. Шумско земљиште

22,37

22,37

Члан 3.
Просечне цене квадратног метра непокретности (за које није било најмање три
промета одговарајућих непокретности), за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на
територији општине Рача, износе:

Групе непокретности
3. Грађевинско земљиште

Назив зоне
Прва зона дин.
по м2

Друга зона дин.
по м2

265,69

187,51

8269,25

6212,68

5. Станови
6. Пословне зграде и други ( надземни и подземни)
грађевински објекти који служе за обављање
делатности

37.661,92

37.661,92

56.263,64

56.263,64

7. Гараже и гаражна места

18831,51

18831,51

4. Куће за становање
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Члан 4.
Овом одлуком престајe да важи општинскa Одлукa о утврђивању просечних цена
квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину на
територији општине Рача („Службени гласник општине Рача“, бр. 18/2013).
Члан 5.
Ова Одлука објавиће се у „Службеном гласнику општине Рача“, а после
ступања на снагу, објавиће се и на званичној Интернет презентацији општине Рача.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Рача“, а примењиваће се од 1. јануара 2015. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-60/2014-I-01
Дана: 27.11.2014. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" број 72/09,
81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС и 98/13 одлука УС), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на
седници одржаној дана 27.11.2014. године, донела је:
ОДЛУКУ
о изради Плана детаљне регулације комерцијалне зоне "Рача поље" у Рачи
Члан 1.
На основу ове Одлуке израдиће се План детаљне регулације комерцијалне зоне "Рача
поље" у Рачи (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Оквирна граница Плана обухвата површину између улицe Војводе Павла Цукића, реке
Раче (делом), Липарског потока (делом), планиране обилазнице (делом), улице Краља
Александра Карађорђевића, улице Рудничке, улице Ђоке Митровића, улице Краља Петра I и
улице Војводе Павла Цукића.
Прелиминарна граница Плана обухвата подручје од око 27ха.
Тачна граница утврдиће се Планом.
Члан 3.

План садржи:
1) границе плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине
и зоне;
2) детаљну намену земљишта;
3) регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за
обележавање на геодетској подлози;
4) нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
5) попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте;
6) коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу
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инфраструктуру;
7) мере заштите културно - историјских споменика и заштићених природних целина;
8) локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат или расписује конкурс;
9) правила уређења и правила грађења по целинама и зонама;
10) друге елементе значајне за спровођење плана детаљне регулације.
Члан 4.
Рок за израду Плана је 6 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 5.
Средства за израду Плана обезбеђују се из буџета општине Рача.
Члан 6.
Саставни део ове одлуке је Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације комерцијалне зоне "Рача поље" у Рачи, бр. 350-11/2014IV-03-1 од 28.07.2014. године.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу 8. (осмог) дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
општине Рача".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-61/2014-I-01
Дана: 27.11.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" број 72/09,
81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС и 98/13 одлука УС), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на
седници одржаној дана 27.11.2014. године, донела је:
ОДЛУКУ
о изради Плана детаљне регулације дела радне зоне "Запад" у Рачи
Члан 1.
На основу ове Одлуке израдиће се План детаљне регулације дела радне зоне "Запад" у
Рачи (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Оквирнa границa Плана обухвата површину између улица Опленачке, Краља Петра I,
Солунских ратника, Краља Александра Карађорђевића до реке Раче, реком Рачом до
некатегорисаних путева - кп. бр. 436 и 341/8 КО Адровац и улице Опленачке.
Прелиминарна граница Плана обухвата подручје од око 70ха.
Тачна граница утврдиће се Планом.
Члан 3.
План садржи:
1) границе плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине
и зоне;
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2) детаљну намену земљишта;
3) регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за
обележавање на геодетској подлози;
4) нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
5) попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте;
6) коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу
инфраструктуру;
7) мере заштите културно - историјских споменика и заштићених природних целина;
8) локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат или расписује конкурс;
9) правила уређења и правила грађења по целинама и зонама;
10) друге елементе значајне за спровођење плана детаљне регулације.
Члан 4.
Рок за израду Плана је 6 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 5.
Средства за израду Плана обезбеђују се из буџета општине Рача.
Члан 6.
Саставни део ове одлуке је Одлука о изради стратешке процене утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације дела радне зоне "Запад" у Рачи, бр. 350-10/2014-IV-03-1
од 28.07.2014. године.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу 8. (осмог) дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
општине Рача".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-62/2014-I-01
Дана: 27.11.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 46. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" број 72/09,
81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС и 98/13 одлука УС), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на
седници одржаној дана 27.11.2014. године, донела је:
ОДЛУКУ
о изради Плана детаљне регулације "Спортско - школског комплекса" у Рачи
Члан 1.
На основу ове Одлуке израдиће се План детаљне регулације "Спортско - школског
комплекса" у Рачи (у даљем тексту: План).
Члан 2.
Оквирна граница Плана обухвата блок између улица Светог Саве, Вука Караџића,
Антонија Исаковића, потока Крагујевчић и улице Карађорђеве.
Прелиминарна граница Плана обухвата подручје од око 10ха.
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Тачна граница утврдиће се Планом..
Члан 3.

План садржи:
1) границе плана и обухват грађевинског подручја, поделу простора на посебне целине
и зоне;
2) детаљну намену земљишта;
3) регулационе линије улица и јавних површина и грађевинске линије са елементима за
обележавање на геодетској подлози;
4) нивелационе коте улица и јавних површина (нивелациони план);
5) попис парцела и опис локација за јавне површине, садржаје и објекте;
6) коридоре и капацитете за саобраћајну, енергетску, комуналну и другу
инфраструктуру;
7) мере заштите културно - историјских споменика и заштићених природних целина;
8) локације за које се обавезно израђује урбанистички пројекат или расписује конкурс;
9) правила уређења и правила грађења по целинама и зонама;
10) друге елементе значајне за спровођење плана детаљне регулације.
Члан 4.
Рок за израду Плана је 6 месеци од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 5.
Средства за израду Плана обезбеђују се из буџета општине Рача.
Члан 6.
Саставни део ове одлуке је Одлука о не изради стратешке процене утицаја на животну
средину Плана детаљне регулације "Школско - спортског комплекса" у Рачи, бр. 350-9/2014IV-03-1 од 28.07.2014. године.
Члан 7.
Ова Одлука ступа на снагу 8. (осмог) дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
општине Рача".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-63/2014-I-01
Дана: 27.11.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу чланова 2., 51., 52. и 53. Закона о правобранилаштву („Сл. гласник РС“,
број 55/2014) и чланова 20. став 1. тачка 27) и 88. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Сл.
гласник РС", број 129/07 и 83/2014-др. закон), Скупштина општине Рача, на предлог
Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 27.11.2014. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ЗАЈЕДНИЧКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ ОПШТИНА БАТОЧИНА, ЛАПОВО И
РАЧА
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
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Члан 1.
Овом одлуком утврђују се уређење, организација и друга питања од значаја за рад
Заједничког правобранилаштва општина Баточина, Лапово и Рача (у даљем тексту:
Заједничко правобранилаштво).
Члан 2.
Заједничко правобранилаштво обавља послове правне заштите имовинских права и
интереса општина Баточина, Лапово и Рача (у даљем тексту: оснивачи) као њихов заједнички
орган.
Седиште Заједничког правобранилаштва је у Рачи, ул.Карађорђева бр.48.
Члан 3.
Заједничко правобранилаштво има печат округлог облика пречника 45 мм, који
садржи грб Републике Србије у средини, око којег је исписан текст: „Република Србија –
Општине Баточина, Лапово и Рача – Заједничко правобранилаштво“, на српском језику,
ћириличким писмом.
Заједничко правобранилаштво има штамбиљ правоугаоног облика који садржи текст:
„Република Србија, Заједничко правобранилаштво, Број ________, Датум __________, Рача.
II. ДЕЛОКРУГ
Члан 4.
У обављању послова правне заштите имовинских права и интереса општине,
Заједничкко правобранилаштво:
1) у поступцима пред судовима, управним и другим надлежним органима заступа као
законски заступник општине осниваче, њихове органе и друга правна лица чије се
финансирање обезбеђује из буџета, ради заштите имовинских права и интереса општина
оснивача;
2) прати и проучава правна питања од значаја за рад органа и правних лица која
заступа, посебно у погледу заштите њихових имовинских права и интереса, као и питања у
вези са применом закона и подзаконских аката која су, или могу бити, од значаја за
предузимање било које правне радње органа и правног лица које заступа, посебно за
спречавање штетних имовинскоправних и друштвено негативних последица по правна лица
која заступа;
3) даје правна мишљења приликом закључивања уговора које закључују правна лица
које заступа, посебно уговора из области имовинскоправних односа и привредноправних
уговора, у року који не може бити дужи од 30 дана;
4) даје правне савете свим органима општина оснивача које заступа;
5) предузима заступање под истим условима као и адвокат када је прописано да је у
одређеном поступку или за предузимање одређене радње у поступку обавезно заступање
странке од стране адвоката.
Члан 5.
Заједничко правобранилаштво ће пре покретања поступка пред судом, органом управе
или другим надлежним органом, односно у поступку одговора на тужбу, предлог или други
акт којим је покренут поступак против заступаног субјекта, размотрити могућност
споразумног решавања спорног односа, на своју иницијативу или на иницијативу супротне
стране.
Заједничко правобранилаштво је дужно да прибави сагласност општинског већа
односне општине оснивача пре закључења споразума о решавању спорног односа.
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Члан 6.
Када у истом поступку учествују као странке са супротстављеним интересима органи
једне од општина оснивача и друга правна лица која се финансирају из буџета те општине,
Заједничко правобранилаштво ће заступати општину и њене органе.
Када у истом поступку учествују као странке са супротстављеним интересима правна
лица која се финансирају из буџета исте општине, Заједничко правобранилаштво ће
заступати странку која је иницирала покретање поступка.
Када у истом поступку учествују као странке са супротстављеним интересима органи
две општине оснивача или друга правна лица која се финансирају из буџета различитих
општина оснивача, Заједничко правобранилаштво неће заступати ни једну од странака.
Члан 7.
Органи општине и друга правна лица које заступа Заједничко правобранилаштво
дужни су да Заједничком правобранилаштву благовремено достављају обавештења о
правним стварима у којима је оно овлашћено да предузима правне радње и правна средства,
као и да му на његов захтев достављају списе, обавештења и податке потребне за
предузимање радњи за које је оно надлежно.
Ако услед непоштовања обавезе из става 1. овог члана наступи штета за општину и
друго правно лице које заступа, Заједничко правобранилаштво ће о томе обавестити
Општинско веће заинтересоване општине, а од одговорног лица у том органу или правном
лицу захтеваће накнаду причињене штете.
Члан 8.
На питања у вези са радом Заједничког правобранилаштва која нису уређена овом
одлуком сходно се примењују одредбе Закона о правобранилаштву („Службени гласник
Републике Србије“, број 55/14) које се односе на Државно правобранилаштво.
III. ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД
Члан 9.
Функцију Заједничког правобранилаштва обавља Заједнички правобранилац за
општине Баточина, Лапово и Рача (у даљем тексту :"Заједнички правобранилац") у складу са
Уставом Републике Србије, законом, овом одлуком и другим општим правним актима.
Заједнички правобранилац може имати заменика правобраниоца, који се поставља на
исти начин и по условима који су предвиђени за Заједничког правобраниоца.
Члан 10.
Заједничког правобранииоца постављају општинска већa оснивача, на период од пет
година. Исто лице може бити поново постављено на исти период.
Предлог за постављење Заједничког правобраниоца подносе председници општина
оснивача као заједнички утврђен и својим потписима верификован предлог.
За Заједничког правобраниоца може бити постављен држављанин Републике Србије
који испуњава опште услове за рад у државним органима, који је завршио правни факултет,
положио правосудни испит, достојан је правобранилачке функције и има најмање три године
радног искуства у правној струци после положеног правосудног испита.
Члан 11.
Заједнички правобранилац одговара општинским већима оснивача за свој рад и рад
Заједничког правобранилаштва.
Заједнички
правобранилац најкасније до 31. марта текуће године подноси
општинским већима оснивача извештај о раду Заједничког правобранилаштва за претходну
годину.
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Члан 12.
Заједнички правобранилац доставља извештаје о поступању у појединим предметима
општинском већу оснивача чија је имовинска права и интересе заступао, као и субјектима
које заступа, на њихов захтев.
Ако оцени на основу извештаја или на предлог субјекта из става 1. овог члана да
постоје недостаци у раду Заједничког правобраниоца, општинско веће оснивача може
наложити мере за отклањање недостатака и одредити рок за поступање по мерама, као и
поднети предлог за покретање дисциплинског и другог поступка.
За вођење дисиплинског поступка надлежан је орган општине у којој је седиште
Заједничког правобранилашта.
Члан 13.
Писани предлог за разрешење Заједничког правобраниоца, односно заменика
правобраниоца, пре истека периода на који је постављен, може поднети општинско веће
сваке од општина оснивача.
О предлогу из става 1. овог члана изјашњавају се општинска већа оснивача у року од
30 дана од дана достављања предлога и о томе обавештавају подносиоца предлога.
Ако подносилац предлога и после тога остане при свом ставу и донесе решење о
разрешењу, сматраће се да је општински правобранилац, односно заменик правобраниоца,
разрешен са даном утврђеним у том решењу.
У случају разрешења Заједничког правобраниоца, општинска већа оснивача одредиће
заменика општинског правобраниоца који ће руководити радом Заједничког
правобранилаштва до избора новог општинског правобраниоца, а најдуже шест месеци.
Члан 14.
Заједнички правобранилац ће својим актом уредити начин вођења евиденција,
руковање предметима, поступање са архивским материјалом и друга питања од значаја за рад
Заједничког правобранилаштва.
Члан 15.
Пословне просторије за смештај и рад Заједничког правобранилаштва обезбеђује
општина у којој је седиште Заједничког правобранилаштва.
Административне, рачуноводствене, информатичке и друге пратеће послове од
значаја за рад Заједничког правобранилашта обављају одговарајући општински органи
управе и службе општине у којој је седиште Заједничког правобранилаштва.
IV. РАДНИ ОДНОСИ
Члан 16.
Заједнички правобранилац и заменик правобраниоца остварују права из радног
односа у складу са прописима који уређују положај службеника општинске управе, ако овом
одлуком није друкчије одређено.
О правима из радног односа Заједничког правобраниоца и заменика правобраниоца
одлучују надлежни органи општине у којој је седиште Заједничког правобранилаштва, ако
овом одлуком није друкчије одређено.
V. СРЕДСТВА
Члан 17.
Средства за рад Заједничког правобранилаштва обезбеђују се у буџетима оснивача,
равномерно са по 1/3 удела, стим што се коначан обрачун врши на крају буџетске године,
сразмерно броју предмета обрађених од стране правобраниоца за сваку општину посебно.
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Висина средстава за рад правобраниоца утврдиће се споразумом оснивача.
Члан 18.
Приходи које Заједничко правобранилаштво оствари у пословима заступања
представљају приход буџета општина оснивача.
Приходи из става 1. овог члана уплаћују се на рачун буџета оне општине у вези са
чијим је имовинским интересима и правима предузето заступање.
VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
Организација Заједничког правобранилаштва по одредбама ове одлуке спровешће се у
року од 90 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Општинска већа оснивача постављају Заједничког правобраниоца и заменика
правобраниоца у року из става 1. овог члана.
Члан 20.
Одредбе прописа којима је одређена надлежност Општинског јавног
правобранилаштва или општинског јавног правобраниоца за предузимање одређених радњи
и вршење одређених послова, или којима је прописана обавеза неког општинског органа или
другог правног лица према Општинском јавном правобранилаштву или према општинском
јавном правобраниоцу, примењују се и на Заједничко правобранилаштво.
Оснивачи се обавезују да у року од 30 дана од дана постављења правобраниоца,
доставе све списе предмета у којим ће као странка да поступа општински правобранилац.
Члан 21.
Заједничко правобранилаштво престаје са радом у року од 30 дана од дана
достављања одлуке скупштине једне од општина оснивача другом оснивачу.
У случају из става 1. овог члана, оснивачи ће споразумно решити сва питања у вези са
престанком рада Заједничког правобранилаштва, а ако у томе не успеју, сваки од оснивача
може се обратити надлежном суду.
Члан 22.
Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача, а ступиће на снагу осмог дана
од дана објављивања.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-64/2014-I-01
Дана: 27.11.2014. 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 и 83/2014-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
Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 27.11.2014. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
о именовању в.д. директора фондова општине Рача
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1. Зоран Андрејић из Рачe, са станом у улици Војводе Павла Цукића број 13, рођен
31.03.1957. године, именује се за в.д. директора Фондова општине Рача (Фонда за
грађевинско земљиште, Фонда за локалне и некатегорисане путеве и Фонда за водопривреду,
уређење пољопривредног земљишта, шумарства и заштиту животне средине), на период до
шест месеци.
2. Решење ступа на снагу даном доношења, од када ће именовани из тачке 1. oвог
Решења почети да обавља дужност на коју је именован.
3. Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-59/2014-I-01
Дана: 27.11.2014. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 46. став 1. тачка 7), а у вези са чланом 56. став 3. Закона о локалној
самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 66. став 1. тачка 7),
а у вези са чланом 82. став 3. Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“ број
6/2008, 2/2010 и 12/2010) и члана 44. ставови 7. и 8., а у вези са ставом 9. истог члана
Пословника о раду Општинског већа општине Рача („Сл. гласник општине Рача“ број
1/2009), Општинско веће општине Рача, на седници одржаној дана 25.11.2014. године,
донело је:
РЕШЕЊЕ
1. Славољуб Арсенијевић, дипломирани правник из Десимировца, рођен 08.04.1957.
године, поставља се за заменика Начелника Општинске управе општине Рача, на
период од 5 година.
2. Именовани из тачке 1. овог Решења ће почети да обавља дужност на коју је
постављен почев од 01.12.2014. године.
3. Решење ступа на снагу даном доношења и коначно је.
4. Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 021-430/2014-II-01
Дана:25.11.2014. године.

ПРЕДСЕДНИК
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 другој измени и
допуни Одлуке о буџету општине Рача за 2014. годину (Службени Гласник општине Рача
број 15/14), Општинско веће општине Рача на седници одржаној дана 14.11.2014.године
доноси:
Решење
о употреби средстава текуће буџетске резерве
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1. Из средстава утврђених Одлуком другој измени и допуни Одлуке о буџету
општине Рача за 2014. годину (Службени Гласник општине Рача број 15/14), Раздео 3,
Глава 3.20, 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 1.150.000, 00 динара.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру:
Раздела 2, Глава 2.01, функција – 110 извршни и законодавни органи финансијски
и фискални послови, извор финансирања 01,позиција 023, економска класификација 416 –
200.000, 00 динара и позиција 030, економска класификација 482 порези обавезне таксе –
40.000, 00 динара;
Раздела 3, Глава 3.05, функција – 820 услуге културе, извор финансирања
01,позиција 063, економска класификација 421 – 150.000, 00 динара;
Глава 3.06, функција – 820 услуге културе, извор финансирања
01,позиција 084, економска класификација 426 –50.000, 00 динара;
Глава 3.10, функција – 620 развој заједнице, извор финансирања
01,позиција 123, економска класификација 426 –350.000, 00 динара;
Глава 3.13, функција – 090 Центар за социјални рад, извор финансирања
01,позиција 142, економска класификација 463 –350.000, 00 динара;
Глава 3.16, функција – 500 заштита животне средине, извор финансирања
01,позиција 166, економска класификација 426 –10.000, 00 динара;
3. О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије,
јавне набавке и утврђивање, наплату и контролу јавних прихода.
4.

Ову одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.

Број :401-211/2014-III-01
У Рачи, дана:14.11.2014. год.

Председник ОВ општине Рача
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 другој измени и
допуни Одлуке о буџету општине Рача за 2014. годину (Службени Гласник општине Рача
број 15/14), Општинско веће општине Рача на седници одржаној 27.11.2014.године доноси:
Решење
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком другој измени и допуни Одлуке о буџету
општине Рача за 2014. годину (Службени Гласник општине Рача број 15/14), Раздео 3,
Глава 3.20, 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 1.280.000, 00 динара.
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2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру:
Раздела 2, Глава 2.01, функција – 110 извршни и законодавни органи финансијски
и фискални послови, извор финансирања 01,позиција 023, eкономска класификација 482
порези обавезне таксе – 200.000, 00 динара;
Раздела 3, Глава 3.10, функција – 620 развој заједнице, извор финансирања
01,позиција 120, економска класификација 423 –350.000, 00 динара; позиција 123, економска
класификација 426 –20.000, 00 динара;
Глава 3.13, функција – 090 Центар за социјални рад, извор финансирања
01,позиција 142, економска класификација 463 –350.000, 00 динара;
Глава 3.15, функција – 160 новчане казне по решењу судова, извор
финансирања 01,позиција 159, економска класификација 483 –360.000, 00 динара;
3. О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије,
јавне набавке и утврђивање, наплату и контролу јавних прихода.
4.

Ову одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.

Број :401-216/2014-II-01
У Рачи, дана:27.11.2014. год.

Председник ОВ општине Рача
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 другој измени и
допуни Одлуке о буџету општине Рача за 2014. годину (Службени Гласник општине Рача
број 15/14), Општинско веће општине Рача на седници одржаној 28.11.2014.године доноси:
Решење
о употреби средстава текуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком другој измени и допуни Одлуке о буџету
општине Рача за 2014. годину (Службени Гласник општине Рача број 15/14), Раздео 3,
Глава 3.20, 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 620.000, 00 динара.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру:
Раздела 2, Глава 2.01, функција – 110 извршни и законодавни органи финансијски
и фискални послови, извор финансирања 01,позиција 023, eкономска класификација 416
накнаде, бонуси – 20.000, 00 динара;
Раздела 3, Глава 3.10, функција – 620 развој заједнице, извор финансирања
01,позиција 120, економска класификација 423 –600.000, 00 динара; позиција 123,
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3. О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије,
јавне набавке и утврђивање, наплату и контролу јавних прихода.
4.

Ову одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.

Број :401-218/2014-III-01
У Рачи, дана:28.11.2014. год.

Председник ОВ општине Рача
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.

