
 
 
Рача, 14.09.2015. године – број 19                      Цена 100,00 динара 
 
 
 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 
О д л у к е 
Одлука о стављању ван снаге другог јавног позива за доделу средстава из буџета општине 
Рача за 2015. годину за финансирање програма у области спорта 2 

Одлука о давању сагласности ЈП "Дирекција за изградњу општине Рача" на Правилник о 
раду 3 

Одлука о образовању локалног Савета за миграције општине Рача 3 
П р а в и л н и ц и 
Правилник о измени Правилника о додели средстава  из буџета општине Рача за програме у 
области спорта 4 

Р е ш е њ а 
Решење о измени решења Комисије за стручну процену и избор програма спортских 
организација којима се додељују буџетска средства 6 

 



Број 19, страна 2 Службени гласник општине Рача 14.09.2015. године 

Општинско Веће Општине Рача на седници одржаној  дана 14.09.2015.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 06/08,02/10 и 12/10) и члана 37. 
Пословника  о раду Општинског већа („Сл.гласникОопштине Рача“, број 01/09), донело је: 
 

О Д Л У К У 
 

1. Ставља се ван снаге Други Јавни позив за доделу средстава из буџета општине Рача за 
2015.годину за финансирање програма у области спорта број 021-284/2015-II-01 од 
12.08.2015.године. 
 

2. Расписати нови Други Јавни позив за доделу средстава из буџета општине Рача за 
2015.годину за финансирање програма у области спорта саглано одобреној 
апропријацији у буџету општине Рача за наведене потребе. 
 

3. Одлука ступа на снагу даном доношења и исту објавити у Службеном гласнику. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

 Дописом број 021-317/2015-II-02 од 04.09.2015.године Комисија за стручну процену и 
избор програма спортских организација обаветила је Општинско веће општине Рача о 
уоченим неправилностима у оквиру расписаног Другог Јавног позива за доделу средстава из 
буџета општине Рача за 2015. годину за финансирање програма у области спорта број 021-
284/2015-II-01 од 12.08.2015.године као и  да ће дописом тражити смернице о даљем 
поступању од Начелника Општинске управе општине Рача. 
 Начелник општинске управе дописом број Сл.3/15 од 07.09.2015. године доставио је 
Комисији мишљење и образложио зашто Општинско веће треба да стави ван снаге Одлуку о 
расписивању Другог Јавног позива за доделу средстава из буџета општине Рача за 2015. 
годину за финансирање програма у области спорта из следећих разлога:  
 Потврде издате о наменском трошењу средстава које су издате спортским клубовима 
од стране Одељења за привреду, буџет и финансије, јавне набавке и утврђивање и контролу 
јавних прихода немају правну снагу јер исте није потписао Шеф одељења сагласно 
правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској 
управи општине Рача број 110-3/2015-IV-00.  
 Дописом број 401-224/2015- II-02 од 03.09.2015.године потврде су ``повучене`` од 
стране овог одељења и Комисија је обавештена да у тачци 2 Јавног позива опредељен износ 
за финансирање спортских организација од 2.500.000,00 динара није у складу са Одлуком о 
првом ребаласу буџета општине Рача за 2015.годину већ расположива средства за ове намене 
износе 2.075.000,00 динара. 
 Имајући у виду све напред изнете чињенице Општинско веће општине Рача донело је 
Одлуку као у изреци. 
 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 
 

Број:021-335/2015-II-01      ПРЕДСЕДНИК 
Дана:14.09.2015.године          Драган Стевановић, с.р. 
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Општинско Веће Општине Рача на седници одржаној дана 14.09.2015. 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, 02/10 и 12/10) и члана 37. 
Пословника о раду Општинског већа ("Сл. гласник општине Рача", број 01/09), донело је: 
 

О Д Л У К У 
 

1. Даје се САГЛАСНОСТ Јавном предузећу "Дирекција за изградњу општине Рача" 
Рача на Правилник о раду број 126 од 27.08.2015. године. 
  

2. Одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном гласнику општине Рача" 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
                           

Општинском већу општине Рача обратила се ЈП "Дирекција за изградњу Општине 
Рача", Рача захтевом бр. 110-12/2015-II-01 од 08.09.2015. године и затражила сагласност на 
Правилник о раду број 126 од 27.08.2015. године кога је донео Надзорни одбор на основу 
члана 3. став 7. и 8. Закона о раду ("Службени гласник РС", број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 
75/14) и члана 46. Статута Јавног предузећа "Дирекција за изградњу општине Рача" Рача број 
4/2015. на седници одржаној дана 27.08.2015. године. Правилник о раду број 126 од 
27.08.2015. године достављен је Општинском већу на сагласност. 

Општинско веће сходно члану 46. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", 
број 129/07), члана 66. Статута Општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 06/08, 02/10 
и 12/10) и члана 37. Пословника  о раду Општинског већа ("Сл. гласник општине Рача", број 
01/09), донело је Одлуку као у изреци. 

  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

                                                                                                                                               
Бр. 021-334/2015-II-01                                                                            ПРЕДСЕДНИК 
Рача, 14.09.2015. године                                                                     Драган Стевановић, с.р.  

 
 
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 14.09.2015.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:  
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1. Доктор Ненад Савковић, заменик председника Општине Рача, за Председника 
Локалног савета.  
2. Дејан Голубовић, члан Општинског већа,.  
3. Миљан Гобељић, представник ПС Рача 
4.. Милоје Живановић, Повереник Комесаријата.  
5. Дејан Обрадовић, представник Центра за социјални рад  
6. Оливера Јеремић-Илић, представник Дома здравља" Милоје Хаџић-Шуле" 
7.Бранка Стевановић, представник Црвеног крста.  
8. Биљана Рашић, шеф Одељења за буџет.  
9. 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. 

Доношењем ове Одлуке престаје да важи Одлука о образовању локалног савета за 
миграције општине Рача број 021-202/2015-II-01 од 28.05.2015.године. 
 

Члан 6. 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, и исту објавити у ''Службеном гласнику 

Општине Рача''. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 

Број:021-332/2015-II-01                    Председник општинског  већа  
Дана: 14.09.2015.година                                                                             Драган Стевановић 
 
 
 
 Oпштинско веће на основу члана 138. став 2. Закона о спорту ("Службени гласник РС", број 
24/11), члана 66. став 1. Статута општине Рача ("Службени гласник општине Рача", броj 6/08, 2/10 и 
12/10), члана 37. Пословника о раду Општинског већа ("Службени гласник општине Рача", број 1/09), 
на седници одржаној дана 14.09.2015. године донело је: 

 
Правилник 

о измени Правилника о додели средстава из буџета општине Рача за програме у 
области спорта 

 
Члан 1. 

Члану 3. Правилника о додели средстава из буџета општине Рача за програме у 
области спорта број 110-9/2015-II-01 од 15.07.2015. године додаје се став 2 који гласи: 
 ` Услове за учешће на јавном позиву ближе ће одредити Општинско веће у тексту 
Јавног позива.`. 
 

Члан 2. 
Члан 4. Правилника о додели средстава из буџета општине Рача за програме у области 

спорта број 110-9/2015-II-01 од 15.07.2015. године брише се у целости, а нови Члан 4. гласи: 
` Јавни позив из члана 2. овог Правилника објављује се на званичној интернет страни 
општине Рача.  
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 Јавни позив  садржи: 
    -предмет јавног позива; 
    -ко има право учешћа на јавни позив; 
    -документацију која се подноси уз пријаву; 
    -критеријуме за одабир програма; 
    -рок за подношење пријаве на јавни позив; 
    -адресу на коју се достављају пријаве; 
     Рок за подношење пријава на јавни позив  је 15 дана од дана објављивања.  
 Општинско веће може скратити и ближе одредити рок за подношење пријава на 
јавни позив у тексту јавног позива.`. 
 

Члан 3. 
У Члану 10. Правилника о додели средстава из буџета општине Рача за програме у 

области спорта број 110-9/2015-II-01 од 15.07.2015. године брише се став 2 у целости, а нови 
став 2 гласи: 

` Наведену документацију из става 1. подносилац пријаве  подноси само 
приликом конкурисања по првом јавном позиву у току буџетске  године. Уколико је у 
међувремену дошло до неких промена код подносиоца  пријаве по јавном позиву, исти 
је   дужан  је да  промене приложи уз следећи јавни позив на који конкурише.Уз сваки 
следећи  јавни позив током буџетске године на који конкурише, подносилац пријаве је 
дужан да од Општинске управе, одељења  надлежног за финансије  прибави и достави 
потврду да ли је добијена средства по претходном јавном позиву наменски утрошио у 
складу са Првим извештајем предвиђеним Уговором и Програмом за који је 
конкурисао.`. 

 
Члан 4. 

Члан 12. Правилника о додели средстава из буџета општине Рача за програме у 
области спорта број 110-9/2015-II-01 од 15.07.2015. године брише се у целости, а нови Члан 
12. гласи: 

` Подносилац пријаве, незадовољан одлуком Општинског већа о расподели 
средстава може на одлуку о одобравању поднети приговор Општинском већу у року од 
три дана од дана пријема акта. 

Општинско веће одлучује  о поднетом приговору у року од 15 дана од дана 
пријема приговора и уколико је приговор основан може изменити ранију одлуку.`. 

 
Члан 5. 

Остале одредбе  Правилника о додели средстава из буџета општине Рача за програме 
у области спорта оброј 110-9/2015-II-01 од 07.09.2015.године остају непромењене ( Сл. 
гласник општине Рача број 15/2015 ). 

 
Члан 6. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и исти објавити у Службеном гласнику 
општине Рача. 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА РАЧА 
                                                                                                                                                                                      
                                      
Број: 110-13/2015-I I -01         ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 14.09.2015. године                                                                        Драган Стевановић, с.р. 
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Општинско Веће општине Рача на  седници одржаној дана 14.09.2015. 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) донело је: 

 
 

Р Е Ш Е Њ E 
о измени решења Kомисије за стручну процену и избор програма 

спортских организација којима се додељују буџетска средства 
 

 
1. За  Заменика председника  Kомисије за стручну процену и избор програма 

спортских организација којима се додељују буџетска средства  именује се  Дејан 
Голубовић из Сипића. 

 
2. Остале одредбе Решења о формирању Kомисије за стручну процену и избор 

програма спортских организација којима се додељују буџетска средства број 021- 
266/2015-II-01 од 23.07.2015.године. остају непромењене. 

 
3. Решење ступа на снагу даном доношења. 

 
4. Решење објавити у службеном гласнику општине Рача. 
 

  
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 
 
Бр. 021-338/2015-II-01       Председник 
Дана:14.09.2015.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. 


