Рача, 01.08.2019. године – број 23

Цена 100,00 динара
САДРЖАЈ

Одлуке
Одлука о усвајању извештаја о извршењу Одлуке о буџету општине Рача у периоду јануар – јун 2019.
године
Одлука о давању на коришћење путничког возила Предшколској установи "Наша радост" Рача
Одлука о давању на коришћење путничког возила општини Смедеревска Паланка
Одлука о усвајању извештаја о раду Месне заједнице Вишевац за 2018. годину
Одлука о усвајању извештаја о раду Месне заједнице Мало Крчмаре за 2018. годину
Одлука о усвајању извештаја о раду Месне заједнице Трска за 2018. годину
Одлука о усвајању извештаја о раду Месне заједнице Борци за 2018. годину
Одлука о усвајању извештаја о раду Месне заједнице Сипић за 2018. годину
Одлука о усвајању извештаја о раду Месне заједнице Доња Рача за 2018. годину
Одлука о усвајању извештаја о раду Месне заједнице Доње Јарушице за 2018. годину
Одлука о усвајању извештаја о раду Месне заједнице Мирашевац за 2018. годину
Одлука о усвајању извештаја о раду Месне заједнице Поповић за 2018. годину
Одлука о усвајању извештаја о раду Месне заједнице Вучић за 2018. годину
Одлука о усвајању извештаја о раду Месне заједнице Бошњане за 2018. годину
Одлука о усвајању извештаја о раду Месне заједнице Сепци за 2018. годину
Одлука о усвајању извештаја о раду Месне заједнице Велико Крчмаре за 2018. годину
Одлука о усвајању извештаја о раду Месне заједнице Ђурђево за 2018. годину
Одлука о усвајању извештаја о раду Месне заједнице Сараново за 2018. годину
Одлука о усвајању извештаја о раду Месне заједнице Рача за 2018. годину
Одлука о усвајању тромесечног извештаја о степену реализацијe Годишњег програма пословања
Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката, Рача за период 01.01.30.06.2019.године
Одлука о усвајању тромесечног извештаја о степену реализацијe Годишњег програма пословања
Јавног комуналног предузећа "Рача", Рача за период 01.01.-30.06.2019.године
Правилници
Правилник о ученичким и студентским стипендијама које се исплаћују из буџета општине Рача
Решења
Решење о давању права коришћења на к.п. бр. 92/4, К.О. Рача и објекта – зграде лова, Ловачком
удружењу "Градиште", Рача
Решење о разрешењу члана Управног одбора Културног центра "Радоје Домановић" Рача
Решење о разрешењу члана Комисије за планове
Решење о именовању члана Комисије за планове
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Службени гласник општине Рача

01.08.2019. године

На основу члана 40. тачке 2. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број
3/2019), члана 76. став 1. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС", број 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-.испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/2016 и
113/2017), на предлог Општинског већа општине Рача, на седници одржаној 01.08.2019, донела
је:
ОДЛУКУ O УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
ОПШТИНЕ РАЧА У ПЕРИОДУ ЈАНУАР – ЈУН 2019. ГОДИНЕ
Члан 1.
Усваја се Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Рача у периоду јануар –
јун 2019. године.
Члан 2.
Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Рача у периоду јануар – јун 2019.
године је саставни део ове Одлуке.
Члан 3.
Одлуку ступа на снагу осмог дана од дана обљављивања у Службеном гласнику
општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-72/2019-I-01
Датум: 01.08.2019.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гл. РС“, број 129/2007), члана
76.став 1. Закона о буџетском систему (''Сл.гласник РС'',бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11,
93/12, 62/13, 63/13-исправка,108/13,142/14, 68/15-др. закон и 99/16, 113/17 и 95/18) чл.66.
Статута општине Рача („Сл. Гласник општине Рача“,бр.6/08, 02/10 и 12/10) и члана 37.
Пословника о раду ОВ, Општинско веће општине Рача,
ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАЧА У ПЕРИОДУ
ЈАНУАР – ЈУН 2019. ГОДИНЕ

I

Укупно остварени приходи и примања
Пренета средства из 2018. године
Укупно:
II
Укупно остварени расходи и издаци
III Разлика I-II

1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје
нефинансијске имовине
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине

209.645.026
6.036.482
215.681.508
182.797.605
26.847.421

209.645.026
182.797.605
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3. Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (ред.бр. 1 –
ред.бр. 2)
4. Коригован вишак прихода и примања – буџетски
суфицит
а) увећан за укључивање:
- дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих
година

који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године;
- дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку
нефинансијске имовине;
- дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен
за
покриће расхода и издатака текуће године;
- износа расхода и издатака за нефинансијску имовину,
финансираних
из кредита;
- износа приватизационих примања коришћена за покриће расхода и
издатака текуће године

26.847.421

6.036.482

б) умањен за укључивање издатака:
- утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје
нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима;
- утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје
нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине

Коригован мањак прихода и примања –износи 26.847.421. динара.

Реализација прихода и примања
У периоду 01.01. до 30.06.2019. године остварени су укупни приходи и примања у износу
од 215.681.508,00 динара што представља остварење од 31,02 % планираних прихода на
годишњем нивоу (695.233.885 динара), или 62,05 % планираних прихода за период јануар-јун
2019. године (347.616.942 динара), то јест мање су остварени приходи из свих извора у
укупном износу од 131.935.434 динара.
Структура остварених укупних прихода и примања у извештајном периоду 2019. године по
изворима финансирања:
- извор финансирања 01 166.966.948 динара;
- извор финансирања 07 21.678.078 динара
„
- извор финансирања 10 21.000.000 динара
- извор финансирања 13 6.036.482 динара
Остварени приходи и примања из свих извора у извештајном периоду 2019. године су за
33.695.159 динара већи од истих,остварених у 2018. години (181.926.778), што представља
повећање од 18,55 % . По изворима финансирања повећање износи:
- извор финансирања 01 - 3.282.180 динара
(170.249.128 динара - 2018)
- извор финансирања 07 15.438.534 динара „
( 6.239.544 динара - 2018 )
- извор финансирања 10 5.000.000 динара
( 16.000.000 динара - 2018 )
- извор финансирања 13 1.588.601 динара „
( 4.239.544 динара - 2018 )
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Табела: 1
Екон.
клас.

Врста прихода из извора 01

1

2

Остварено у
периоду
јануар-јун
2018.

Планирано Остварено
за период
у
јануар-јун
периоду
2019.
јануар-јун
2019.

3

4

индекс

5

6
5/3

711000 Порези на дододак, добит и
капиталне добитке
712000. Порези на фонд зарада
713000 Порези на имовину
714000 Порези на добра и услуге

119,36- 47,02
41.161.873 104.491.978

49.129.133
-

742000 Продаја добара и услуга
743000 Новчане казне и одузета
имовинска корист
744000 Добровољни трансфери од
физичких и правних лица
745000 Мешовити и неодређени
приходи
770000 Меморандумске ставке

134,29-30,78
11.088.060

48.371.355

14.890.571

2.775.385

9.160.000

2.824.273

101,76-30,83

106,32-47,08
2.302.565
5.200.000
98.587.065 139.290.473

2.448.145
91.953.827 93.27-66,01
156,95-6,37

95.839

2.360.000

150.420
86,32-33,77

4.302.687

10.998.895

3.714.114
143,39-49,64

1.099.107

3.175.000

1.576.000
-

0

120.000

0
- 38,78

0

705.000

273.438

0

7.500.000

0

811000 Зграде и грађевински објекти

53.076

1.050.000

841000 Земља

13.238

1.576.000

УКУПНО:

0,00

2

716000 Други порези
733000 Трансфери од других нивоа
власти
741000 Приходи од имовине

5/4

7.025 13,24-0,67
0

-

161.478.897 333.998.701 166.966.948

Табела број 1. даје упоредни преглед остварених прихода у периоду јануар – јун 2019.године,
по економској класификацији , са оствареним приходима у 2018.години и планираним
приходима за 2019.годину, за извор финансирања 01.
Наплаћени изворни приходи у извештајном периоду износе 15.783.964 динара, (табела број
2.), што је за 3.415.033 динара, (27,61%), веће од истих у упоредном периоду 2018. године.
Табела број 2. приказује структуру и даје упоредни преглед наплаћених изворних прихода за
период 01.01. до 30.06. 2018. и 2019. године.
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Табела број 2.
Екон.
клас.

Врста прихода
2

Остварено у
периоду
јануар-јун
2019.
3

Остварено у
периоду
јануар-јун
2019.
4

Индекс
4/3
5

713121 Порез на имовину физичких лица

5.600.896

7.977.175

142,78

713122 Порез на имовину правних лица
716111 Комунална такса за истицање фирме
на пословном објекту
741534 Накнада за коришћење грађевинског
земљишта

4.448.785

5.353.185

120,33

2.302.565

2.448.145

106,32

16.685

5.459

32,71

12.368.931

15.783.964

127,61

УКУПНО:

Реализација расхода и издатака
Расходи и издаци у извештајном периоду 2019 године реализовани
182.797.605 динара из следећих извора финансирања :
- извор финансирања 01 у износу од 169.418.535 динара;
- извор финансирања 07 у износу од
7.461.465 динара;
- извор финансирања 10 у износу од
5.917.605 динара;
;

су у износу од

У истом периоду прошле године укупни расходи и издаци реализовани су у износу од
160.932.291 динара из извора 01.
Реализација укупних расхода и издатака у првих шест месеци периоду ове године, по
корисницима, извор 01, дата је у следећем прегледу и износи:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
2. ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
3. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
4. ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
5. ОПШТИНСКА УПРАВА
Црвени крст
Основна школа
Дом здравља
Средња школа
Културни центар
Библиотека
Развој спорта
Дечји вртић „Наша радост“
Центар за социјални рад
Туристичка организација општине Рача
Месне заједнице
Укупно:

5.539.565,02 динара
12.486.871,77
2.878.832,24
1.014.607,46
„
78.420.075,23
„
914.912,53
8.780.387,16
„
5.057.898,81
„
4.112.200,78
„
5.858.092,40
„
2.489.448,94
„
1.829.840,65
„
17.215.533,26
„
6.461.555,56
„
2.595.973,04
„
13.762.740,15
„
169.418.535.00

динара
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Табела број 3. приказује остварене расходе у извештајном периоду за директне кориснике ( 1.
Скупштина општине; 2. Председник општине и општинско веће; 3.Јавни правобранилац; 4.
Општинска управа ) буџета општине Рача по врстама расхода са извором финансирања 01.
Табела: 3
Екон.
Клас.

Врста расхода

Планирано за Остварено у Индекс Разлика
периоду
2019.
јануар-јун
4/3
4-3
2019

2
410000
420000

Расходи за запослене
Коришћење роба и услуга

440000

Отплата камате и пратећих
трошкова

450000
460000
470000

4

5
47,92

76.384.100
232.438.564

68.047.977

Субвенције

53.753.512

9.301.547

Донације и трансфери

56.916.014

26.374.562

Остали расходи

490000

Резерва

510000

Основна средства

520000

Залихе

540000

Природна имовина

550000

Нефинансијска имовина
Отплата главнице домаћим
кредиторима 01 и 07
УКУПНО:

-39.779.208

29,28 -164.350.587

145.352

Социјална помоћ

6

36.604.892

1.050.000

480000

611000

3

7.000.000
25.061.000

13,84

-904.648

17,30

-44.451.965

46,34

-30.541.452

12,64

-6.115.376

18,45

-20.438.118

884.624
4.622.882

4.360.000

/
/
14,65 -136.524.943

159.961.642

23.436.699

30.000

/

300.000

/

/

/

21.000.000
26,54 -468.836.298
638.254.833

169.418.535

Реализација Одлуке о буџету општине Рача за 2019. годину по функцијама за извор 01 у
периоду од 01.01. до 30.06.2019. године:
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Табела: 4
Функц.
шифра

070
090
111
130
150
160
170
220
330
360
411
421
451
473
560
620
740
810
820
830
860
911
912
920

НАЗИВ
Социјална заштита
Црвени крст
Извршни, законодавни органи
Опште услуге
Опште јавне усл – истражив. и
развој
Опште јавне услуге некласифик.
Трансакције везане за јавни дуг
Ванредна ситуација
Судови
Јавни
ред
и
безбедност
некласификовани на другом месту
Општи економски и комерцијални
послови
Пољопривреда, шумарство, лов...
Друмски саобраћај
Туризам
Зоохигијена
Развој заједнице
Услуге јавног здравства
Услуге рекреације и спорта
Услуге културе
Услуге емитовања и штампања
Рекреација, спорт, култура и вере,
некласификовано на другом месту
Предшколско образовање
Основно образовање
Средње образовање
УКУПНО:

Планирано
2019
13.594.001
3.045.000
46.486.000
91.190.000
400.000

Остварено
јануар-јун
2019
6.461.555,56
914.912,53
20.905.269,03
33.881.395,39
0,00

61.371.464
21.750.000
1.000.000
3.451.500

13.762.740,15
145.352,00
466.685,04
1.014.607,46

9.000.000

730.679,44

5.090.000
29.669.230
99.272.756
14.786.000
10.800.000
79.476.268
13.720.000
5.000.000
22.798.000
4.800.000

1.112.080,73
5.334.076,80
24.190.398,95
2.595.973,04
3.790.883,54
12.156.624,36
5.057.898,81
2.600.000,00
8.347.541,34
0,00

12.000.000
37.756.600

0,00
13.057.572,89

34,58

32.173.014
19.625.000
638.254.833

8.780.387,16
4.112.200,78
169.418.535

27,29
20,95
26,54

ИНДЕКС

47,53
30,05
44,97
37,15

22,42
0,67
46,67
29,39
8,11
21,85
17,98
24,37
17,56
35,10
15,29
36,86
52,00
36,61
0
0

РАСХОДИ ЗА ОТПЛАТУ КРЕДИТА

У извештајном периоду Општина Рача није се кредитно задуживала на домаћем и
страном тржишту новца и капитала по основу дугорочних обавеза, већ је уредно плаћала
доспеле ануитете по већ узетим кредитима.
Такође у извештајном периоду 2019. године је узет кредит од Комерцијалне банке
за текућу ликвидност у износу од 21.000.000,00 који треба исплатити са 29.12.2018.
Краткорочни кредит бр. 00-410-0114810,7 од 04.06..2019. године по каматној стопиу од 3,5%.
. Камата је са 30.6.2019. године за ову партију плаћена у износу од 59.150,00 динара.
ИЗВЕШТАЈ О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

У оквиру буџета део планираних прихода не распоређује се унапред, већ се задржава на име
текуће буџетске резерве.Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за
које нису извршене апропријације, или за сврхе за које се у току године покаже да
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апропријације нису биле довољне, највише до 2,5 % укупних прихода и примања од продаје
нефинансијске имовине буџета за текућу годину, сходно члану 69. Закона о буџетском систему
(''Сл.гласник РС'',бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,108/13,142/14,
68/15-др. закон и 99/16,113/17 и 95/18).
Одлуком о трећем ребалансу буџета општине Рача за 2019. годину („Сл. гласник
општине Рача бр. 19/19), Раздео 5. програмска класификација 0602-0009, на позицији 148/0,
функционална класификација 160,извор финансирања 01, економска класификација 499
Средства резерве, утврђена су средства за текућу буџетску резерву у износу од 5.000.000,00
динара.
На крају извештајног периода износ текуће буџетске резерве је 4.340.000,00 динара из
чега произилази да текућа буџетска резерва се у периоду 01.01.2019. до 30.06.2019. години на
предлог одељења за привреду, пољопривреду, буџет и финансије, извршни орган, односно
Председник општине доноси решење о употреби средстава Текуће буџетске резерве.
1.Одлуком о трећем ребалансу буџета општине Рача за 2019. годину („Сл. гласник
општине Рача бр. 19/19), Раздео 5. програмска класификација 0602-0009, на позицији 148/0,
функционална класификација 160,извор финансирања 01, економска класификација 499
Средства резерве-текућа буџетсак резерва, одобравају се средстав за финансирање редовне
делатности у 2019. Решење број 400-33/2019-II-01 од 24.04.2019, одобравају се средства у
износу од 1.000.000,00 дин. и распоређују у оквиру:
Раздела 5, пројекат 0901-01 подршка удружењима и локалним зједницама,,
функционална класификација 90, извор финансирања 01, позиција 108/0 економска
класификација 423- Услуге по уговору.
2. Одлуком о трећем ребалансу буџета општине Рача за 2019. годину („Сл. гласник
општине Рача бр. 19/19), Раздео 5. програмска класификација 0602-0009, на позицији 148/0,
функционална класификација 160,извор финансирања 01, економска класификација 499
Средства резерве одобравају се средстав за финансирање редовне делатности у 2019. Решење
број 400-349/2019-II-01 од 24.04..2019, одобравају се средства у износу од 600.000,00 дин. и
распоређују у оквиру:
Раздела 5, пројекат 1501-03-мере популационе политике, функционална класификација
411, извор финансирања 01, позиција 273/1 економска класификација 512-Машине и опрема.
ИЗВЕШТАЈ О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

У оквиру буџета део планираних прихода не распоређује се унапред, већ се задржава
на име текуће сталне резерве.Средства сталне буџетске резерве користе се за отклањање
последица ванредних околности, највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје
нефинансијске имовине буџета за текућу годину, сходно члану 70. Закона о буџетском
систему.
Одлуком о трећем ребалансу буџета општине Рача за 2019. годину („Сл. гласник
општине Рача бр. 19/19), Раздео 5, програмска класификација 0602-0010, на позицији 149/0,
функционална класификација 160,извор финансирања 01, економска класификација 499
Средства резерве, утврђена су средства за сталну буџетску резерву у износу од 1.000.000,00
динара.
На крају извештајног периода износ сталне буџетске резерве је 960.000,00 динара из
чега произилази да стална буџетска резерва се у периоду 01.01.2019 до 30.06.2019 године на
предлог одељења за привреду, пољопривреду, буџет и финансије, извршни орган, односно
Председник општине доносе решење о употреби средстава сталне буџетске резерве.
1. Одлуком о трећем ребалансу буџета општине Рача за 2019. годину („Сл. гласник
општине Рача бр. 19/19), Раздео 5, програмска класификација 0602-0010, на позицији
149/0, функционална класификација 160,извор финансирања 01, економска
класификација 499 Средства резерве-стална буџетска резерва одобравају се средства
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за финансирање у условима ванредне ситуације у оквиру редовне делатности у 2019.
Решење број 401-217/2019- II-01 у износу од 40.000,00 и распоређују у оквиру:
Раздео 5, Програм 0602- Опште услуге локалне самоуправе функционална
класификација 220, извор финансирања 01, позиција 150/3 економска класификација 425Текуће поправке и одржавање .
Шеф одељења за привреду,пољопривреду
Буџет и финансија
Снежана Маџић, с.р.
На основу члана 40. тачке 38. Статута општине Рача на предлог Општинског већа
општине Рача, Скупштина општине Рача је на седници одржаној 01.08.2019 донела:
ОДЛУКУ
o давању на коришћење путничког возила Предшколској установи „Наша радост“
Члан 1.
ПРИВРЕМЕНО СЕ УСТУПА НА КОРИШЋЕЊЕ Предшколској установи „Наша
радост“ возило марке Skoda octavia, регистарске ознаке BG 048-JO, које је Општини Рача дато
на коришћење сходно Уговору број 021-266/2019-III-1 од 25.06.2019.године закљученог
између Града Београда – Градске управе –Секретеријата за опште послове и Општине Рача.
Члан 2.
Наведено возило из члана 1. Ове Одлуке даје се на коришћење Предшколској установи
„Наша радост“ на временски период од годину дана, без наканаде.
Члан 3.
Уговор о давању на коришћење испред општине, закључиће Председник општине.
Члан 4.
Предшколска установа „Наша радост“, као носилац права коришћења има право да
возило држи и да га користи у складу са његовом наменом.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном Гласнику
општине Рача“.
Образложење
Правни основ за доношење Одлуке јесу одредбе члана 51. Закона о јавној својини који
прописује да ствари у јавној својини који нису неопходне за вршење послова из делокруга
органа Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе могу се дати
на коришћење другом органу тог носиоца јавне својине или другом органу другог носиоца
јавне својине на одређено или неодређено време, дати у закуп другом правном или физичком
лицу.
Како је број возила којима располаже општина Рача довољан за несметан рад, то је
донета Одлука као у диспозитиву.
Број: 020-74/2019-I-01
Датум: 01.08.2019.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.
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На основу члана 40. тачке 38. Статута општине Рача, на предлог Општинског већа
општине Рача, на седници одржаној 01.08.2019 године, донела следећу
ОДЛУКУ
О давању на коришћење путничког возила Општини Смедеревска Паланка
Члан 1.
ДАЈЕ СЕ НА КОРИШЋЕЊЕ Општини Смедеревска Паланка возило марке Skoda
superb elegance 1.8 TSI, регистарске ознаке КG031-RE, које је у својини Општине Рача.
Члан 2.
Наведено возило из члана 1. Ове Одлуке даје се на коришћење Општини Смедеревска
Паланка на временски период од годину дана, без наканаде.
Члан 3.
Уговор о давању на коришћење испред општине, закључиће Председник општине.
Члан 4.
Општина Смедеревка Паланка као носилац права коришћења има право да возило
држи и да га користи у складу са његовом наменом.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном Гласнику
општине Рача“.
Образложење
Правни основ за доношење Одлуке јесу одредбе члана 51. Закона о јавној својини који
прописује да ствари у јавној својини који нису неопходне за вршење послова из делокруга
органа Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе могу се дати
на коришћење другом органу тог носиоца јавне својине или другом органу другог носиоца
јавне својине на одређено или неодређено време, дати у закуп другом правном или физичком
лицу.
Како је број возила којима располаже општина Рача довољан за несметан рад, то је
донета Одлука као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-75/2019-I-01
Датум: 01.08.2019.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 40. став 1. тачке 55) Статута општине Рача ("Службени гласник
општине Рача" број 3/19), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 01.08.2019.
године, донела је следећу:
ОДЛУКУ
1. Усваја се извештај о раду Месне заједнице Вишевац за 2018. годину.
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2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача".
Број: 020-79/2019-I-01
Датум: 01.08.2019.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 40. став 1. тачке 55) Статута општине Рача ("Службени гласник
општине Рача" број 3/19), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 01.08.2019.
године, донела је следећу:

ОДЛУКУ
1. Усваја се извештај о раду Месне заједнице Мало Крчмаре за 2018. годину.
2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача".
Број: 020-80/2019-I-01
Датум: 01.08.2019.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 40. став 1. тачке 55) Статута општине Рача ("Службени гласник
општине Рача" број 3/19), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 01.08.2019.
године, донела је следећу:

ОДЛУКУ
1. Усваја се извештај о раду Месне заједнице Tрска за 2018. годину.
2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача".
Број: 020-81/2019-I-01
Датум: 01.08.2019.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 40. став 1. тачке 55) Статута општине Рача ("Службени гласник
општине Рача" број 3/19), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 01.08.2019.
године, донела је следећу:

ОДЛУКУ
1. Усваја се извештај о раду Месне заједнице Борци за 2018. годину.
2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача".
Број: 020-82/2019-I-01
Датум: 01.08.2019.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.
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На основу члана 40. став 1. тачке 55) Статута општине Рача ("Службени гласник
општине Рача" број 3/19), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 01.08.2019.
године, донела је следећу:

ОДЛУКУ
1. Усваја се извештај о раду Месне заједнице Сипић за 2018. годину.
2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача".
Број: 020-83/2019-I-01
Датум: 01.08.2019.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 40. став 1. тачке 55) Статута општине Рача ("Службени гласник
општине Рача" број 3/19), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 01.08.2019.
године, донела је следећу:

ОДЛУКУ
1. Усваја се извештај о раду Месне заједнице Доња Рача за 2018. годину.
2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача".
Број: 020-84/2019-I-01
Датум: 01.08.2019.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 40. став 1. тачке 55) Статута општине Рача ("Службени гласник
општине Рача" број 3/19), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 01.08.2019.
године, донела је следећу:

ОДЛУКУ
1. Усваја се извештај о раду Месне заједнице Доње Јарушице за 2018. годину.
2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача".
Број: 020-85/2019-I-01
Датум: 01.08.2019.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.
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На основу члана 40. став 1. тачке 55) Статута општине Рача ("Службени гласник
општине Рача" број 3/19), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 01.08.2019.
године, донела је следећу:

ОДЛУКУ
1. Усваја се извештај о раду Месне заједнице Мирашевац за 2018. годину.
2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача".
Број: 020-86/2019-I-01
Датум: 01.08.2019.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 40. став 1. тачке 55) Статута општине Рача ("Службени гласник
општине Рача" број 3/19), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 01.08.2019.
године, донела је следећу:

ОДЛУКУ
1. Усваја се извештај о раду Месне заједнице Поповић за 2018. годину.
2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача".

Број: 020-87/2019-I-01
Датум: 01.08.2019.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 40. став 1. тачке 55) Статута општине Рача ("Службени гласник
општине Рача" број 3/19), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 01.08.2019.
године, донела је следећу:

ОДЛУКУ
1. Усваја се извештај о раду Месне заједнице Вучић за 2018. годину.
2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача".
Број: 020-88/2019-I-01
Датум: 01.08.2019.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

Број 23, страна 14

Службени гласник општине Рача

01.08.2019. године

На основу члана 40. став 1. тачке 55) Статута општине Рача ("Службени гласник
општине Рача" број 3/19), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 01.08.2019.
године, донела је следећу:

ОДЛУКУ
1. Усваја се извештај о раду Месне заједнице Бошњане за 2018. годину.
2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача".
Број: 020-89/2019-I-01
Датум: 01.08.2019.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 40. став 1. тачке 55) Статута општине Рача ("Службени гласник
општине Рача" број 3/19), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 01.08.2019.
године, донела је следећу:

ОДЛУКУ
1. Усваја се извештај о раду Месне заједнице Сепци за 2018. годину.
2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача".

Број: 020-90/2019-I-01
Датум: 01.08.2019.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 40. став 1. тачке 55) Статута општине Рача ("Службени гласник
општине Рача" број 3/19), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 01.08.2019.
године, донела је следећу:

ОДЛУКУ
1. Усваја се извештај о раду Месне заједнице Велико Крчмаре за 2018. годину.
2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача".
Број: 020-91/2019-I-01
Датум: 01.08.2019.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.
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На основу члана 40. став 1. тачке 55) Статута општине Рача ("Службени гласник
општине Рача" број 3/19), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 01.08.2019.
године, донела је следећу:

ОДЛУКУ
1. Усваја се извештај о раду Месне заједнице Ђурђево за 2018. годину.
2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача".
Број: 020-92/2019-I-01
Датум: 01.08.2019.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 40. став 1. тачке 55) Статута општине Рача ("Службени гласник
општине Рача" број 3/19), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 01.08.2019.
године, донела је следећу:

ОДЛУКУ
1. Усваја се извештај о раду Месне заједнице Сараново за 2018. годину.
2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача".
Број: 020-93/2019-I-01
Датум: 01.08.2019.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 40. став 1. тачке 55) Статута општине Рача ("Службени гласник
општине Рача" број 3/19), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 01.08.2019.
године, донела је следећу:

ОДЛУКУ
1. Усваја се извештај о раду Месне заједнице Рача за 2018. годину.
2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача".
Број: 020-94/2019-I-01
Датум: 01.08.2019.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.
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Општинско Веће општине Рача на седници одржаној дана 01.08.2019.године, на основу
члана 46. Став 5а. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС број, 129/2007, 83/2014-др.
закон, 101/2016 др. закон и 4/2018) и члана 71. став 1. тачка 1) Статута општине Рача ("Сл.
гласник општине Рача", број 3/2019) и члана 37. Пословника о раду Општинског већа ("Сл.
гласник општине Рача", број 01/09 и 17/16), донело:

ОДЛУКУ
1. Усваја се Тромесечни извештај о степену реализацијe Годишњег програма
пословања Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката,
Рача за период 01.01.-30.06.2019.године број 225/2019 од 25.07.2019.године.
2. У Законом предвиђеном року, известити СО Рача о праћењу пословања ЈП за
управљање и развој инфраструктурних објеката Рача.
3. Oва Одлука супа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном
Гласнику општине Рача".
Број: 401-301/2019-II-01
Датум: 01.08.2019.године

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Ненад Савковић, с.р.

Општинско Веће општине Рача на седници одржаној дана 01.08.2019.године, на основу
члана 46. Став 5а. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС број, 129/2007, 83/2014-др.
закон, 101/2016 др. закон и 4/2018) и члана 71. став 1. тачка 1) Статута општине Рача ("Сл.
гласник општине Рача", број 3/2019) и члана 37. Пословника о раду Општинског већа ("Сл.
гласник општине Рача", број 01/09 и 17/16), донело:

ОДЛУКУ
1. Усваја се Тромесечни извештај о степену реализацијe Годишњег програма
пословања Јавног комуналног предузећа Рача за период 01.01. – 30.06.2019. године,
број 248/2019 од 30.07.2019. године.
2. У Законом предвиђеном року, известити СО Рача о праћењу пословања ЈП за
управљање и развој инфраструктурних објеката Рача.
3. Oва Одлука супа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном
Гласнику општине Рача".

Број: 401-303/2019-II-01
Датум: 01.08.2019.године

ПРЕДСЕДНИК
Општинског већа
Ненад Савковић, с.р.
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Општинско веће општине Рача на основу члана 37. Пословника о раду Општинског већа
општине Рача (,,Службени гласник општине Рача број 1/2009), у складу са чланом 11а. став
15. Закона о ученичком и студентском стандарду („Сл.гласник РС бр. 18/2010 и 55/2013,
27/2018; 10/2019), на седници одржаној дана 25.04.2019. године, доноси:
ПРАВИЛНИК
О УЧЕНИЧКИМ И СТУДЕНТСКИМ СТИПЕНДИЈАМА
КОЈЕ СЕ ИСПЛАЋУЈУ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАЧА
Члан 1.
Овим Правилником утврђује се право на ученичку и студентску стипендију, као и
услови, начин и поступак за остваривање права на ученичку и студентску стипендију.
Ученичке и студентске стипендије обезбеђују се за ученике средњих школа и студенте
високошколских установа на територији Републике Србије, чији је оснивач Република Србија
Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе.
Члан 2.
Ученичке и студентске стипендије се додељују за годину у којој су за те намене
обезбеђена средства у буџету општине Рача.
Номинални износ и број ученичких и студентских стипендија утврђује у години у којој
се стипендије додељују, решењем које доноси председник општине Рача.
Члан 3.
Право на ученичке и студентске стипендије остварују под условима утврђеним овом
Правилником:
1. ученици средњих школа,
2. студенти високошколских установа.
ПРАВО НА СТИПЕНДИЈУ ЗА УЧЕНИКЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА
Члан 4.
Услови за остваривање права на стипендију за ученике средњих школа су:
- да су држављани Републике Србије;
- да родитељи или старатељ ученика имају пребивалиште на територији општине Рача
најкасније до дана расписивања конкурса;
- да су редовни ученици, прве, друге, треће или четврте године средњих школа, у
четворогодишњем трајању, чији је оснивач Република Србија, Аутономна покрајина или
јединица локалне самоуправе;
- да имају просек оцена најмање 4,50 током средњошколског образовања за ученике друге,
треће и четврте године средњих школа, а за ученике прве године средње школе током виших
разреда основне школе (од петог до осмог разреда);
- да истовремено не примају више стипендија из општинског, градског, републичког буџета
или из средстава других правних лица која су корисници буџета;
- да испуњавају критеријуме у вези социјално-економског статуса породице, прописаних овим
Правилником.
Члан 5.
Потребна документа која се достављају уз пријаву (у оригиналу или овереној
фотокопији), којима се доказује испуњеност услова из члана 4. ове одлуке су:
- уверење о држављанству Републике Србије;
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- уверење о пребивалишту издато у МУП-у Републике Србије (за малолетне ученике и уверење
о пребивалишту за једног од родитеља/старатеља);
- потврда о редовном школовању издата од стране средње школе коју ученик похађа;
- фотокопија личне карте (извод из читача) ученика уколико је пунолетан, док се за малолетног
ученика, доставља фотокопија личне карте родитеља/старатеља (извод из читача) са уверењем
о пребивалишту родитеља/старатеља;
- оверена фотокопија сведочанстава претходно завршених разреда;
- фотокопију дипломе или потврде школе или организатора такмичења о освојеној награди
уколико је ученик освојио неку од награда на међународном, републичком, окружном и
општинском такмичењу признате од Министарства просвете Републике Србије у школској
години која претходи објављивању конкурса (Календар такмичења и смотри ученика);
- изјава подносиоца пријаве која је оверена у општини или суду, да није корисник других
општинских, градских, републичких стипендија или стипендија из средстава других правних
лица која су корисници буџета, или уколико је корисник, да ће се по добијању стипендије
општине Рача одрећи других стипендија (за малолетне средњошколце изјаву даје
родитељ/старатељ);
- уверење о приходима по члану породице у последњих шест месци који претходе месецу
расписивања Конкурса.
Члан 6.
Редослед кандидата за остваривање права на стипендију утврђује се на основу следећих
критеријума:
1. успех остварен у претходно завршеним разредима средње школе
2. освојене награде
3. социјално-економски статус породице
Успех остварен у претходно завршеним разредима средње школе вреднује се бројем
бодова који је једнак просечној оцени.
За ученике првих разреда средње школе, успех остварен у вишим разредима основне
школе, вреднује се бројем бодова који је једнак просечној оцени.
Освојене награде на међународном, републичком, окружном и општинском такмичењу
признате од Министарства просвете Републике Србије у школској години која претходи
објављивању конкурса (Календар такмичења и смотри ученика), вреднују се бројем бодова:
- освојено прво место на међународном такмичењу - 4 бода;
- освојено друго место на међународном такмичењу - 3,50 бодова;
- освојено треће место на међународном такмичењу - 3,25 бодова;
- освојено прво место на републичком такмичењу - 3 бода;
- освојено друго место на републичком такмичењу - 2,75 бодова;
- освојено треће место на републичком такмичењу - 2,50 бодова;
- освојено прво место на окружном такмичењу- 2,25 бодова;
- освојено друго место на окружном такмичењу-2 бода;
- освојено треће место на окружном такмичењу-1,75 бодова;
- освојено прво место на општинском такмичењу - 1,50 бодова;
- освојено друго место на општинском такмичењу -1,25 бодова;
- освојено треће место на општинском такмичењу - 1 бод.
Члан 7.
Социјално-економски статус породице исказује се бројем бодова за просек укупних
месечних прихода по члану породице ученика у последњих шест месци који претходе месецу
расписивања Конкурса, и то:
1) до 20% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији - 5
бодова;
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2) од 20% до 30% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији
- 3 бода;
2) од 30% до 40% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији
- 2 бода;
3) више од 40% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији 0 бодова.
Просечна зарада из става 1. овог члана рачуна се према подацима републичког органа
управе надлежног за послове статистике.
ПРАВО НА СТИПЕНДИЈУ ЗА СТУДЕНТЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА
Члан 8.
Услови за остваривање права на стипендију за студенте високошколских установа су:
- да су студенти студија првог степена (основне академске студије и основне струковне
студије) или студија другог степена (мастер академске студије);
- да нису у радном односу за студенте другог степена студирања;
- да су држављани Републике Србије;
- да имају пребивалиште на територији општине Рача најкасније до дана расписивања
конкурса;
- да су студенти чије се студије финансирају из буџета Републике Србије, Аутономна
покрајина или јединица локалне самоуправе;
- да су студенти на некој од високошколских установа чији је оснивач Република Србија,
Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе;
- да имају успех са најнижом просечном оценом 8,50 током свих година студија уз услов
давања године за годину и остварених најмање 60 бодова по Европском систему преноса и
акумулације бодова (у даљем тексту ЕСПБ) по години студија;
- за студенте првих година високошколских установа, бодовање се врши на тај начин, што се
успех остварен у средњој школи, вреднује се бројем бодова који је једнак двострукој просечној
оцени;
- да истовремено не примају више стипендија из општинског, градског, републичког буџета
или из средстава других правних лица која су корисници буџета;
- да испуњавају критеријуме у вези социјално-економског статуса породице, прописаних овим
Правилником.
Члан 9.
Потребна документа која се достављају уз пријаву (у оригиналу или овереној
фотокопији), којима се доказује испуњеност услова из члана 7. ове одлуке су:
- уверење о држављанству Републике Србије;
- уверење о пребивалишту издато у МУП-у Републике Србије;
- фотокопија личне карте (извод из читача) студента;
- потврда факултета о висини просечне оцене свих положених испита током студирања до дана
расписивања конкурса;
- потврда факултета о броју остварених ЕСПБ бодова по години студирања, за све претходне
године студирања;
- потврда факултета да је студент чије се студије финансирају из буџета Републике Србије
први пут уписао одређену годину студија у школској години у којој је објављен конкурс и да
је стицао услов давања године за годину;
- сведочанства о завршеном првом, другом и трећем односно четвртом разреду средње школе
за студенте прве године студије;
- за студенте другог степена студија извод из евиденције незапослених лица Националне
службе за запошљавање или потврда надлежног органа, којом се потврђује да студент није у
радном односу;
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- изјава подносиоца пријаве која је оверена у општини или суду, да није корисник других
општинских, градских, републичких стипендија или стипендија из средстава других правних
лица која су корисници буџета, или уколико је корисник, да ће се по добијању стипендије
општине Рача одрећи других стипендија;
- уверење о приходима по члану породице у последњих шест месци који претходе месецу
расписивања Конкурса, надлежног општинског органа.
Члан 10.
Редослед кандидата за остваривање права на студентску стипендију утврђује се на
основу следећих критеријума:
1. успех остварен у средњој школи за студенте прве године првог степена студија, а за студенте
осталих година студија првог степена (основне академске студије и основне струковне
студије) или студија другог степена (мастер академске студије) током студирања, односно
према оствареној просечној оцени за време студирања и
2. социјално-економски статус породице.
Успех остварен у средњој школи, вреднује се бројем бодова који је једнак двострукој
просечној оцени.
Успех остварен током студирања вреднује се висином просечне оцене свих положених
испита до дана расписивања конкурса.
Социјално-економски статус породице исказује се бројем бодова за просек укупних
месечних прихода по члану породице студента у последњих шест месци који претходе месецу
расписивања Конкурса, и то:
1) до 20% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији - 5
бодова;
2) од 20% до 30% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији
- 3 бода;
2) од 30% до 40% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији
- 2 бода;
3) више од 40% просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом у Републици Србији 0 бодова.
Просечна зарада из става 4. овог члана рачуна се према подацима републичког органа
управе надлежног за послове статистике.
ПОСТУПАК
Члан 11.
Ученичке и студентске стипендије се додељују на основу конкурса за доделу
стипендија ученицима средњих школа и студентима високошколских установа.
Конкурсе за доделу ученичких и студентских стипендија расписује председник
општине Рача.
Конкурси се објављују у на званичној интернет презентацији општине Рача и на
огласној табли у седишту јединице локалне самоуправе.
Члан 12.
Конкурси за доделу ученичких и студентских стипендија нарочито садрже:
- услове за доделу стипендија;
- критеријуме за рангирање учесника конкурса;
- број и номинални износ стипендија;
- потребна документа којима се доказује испуњеност услова;
- рок за пријављивање на конкурс;
- место, време и начин достављања пријаве и документације.
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Члан 13.
Пријава на конкурс, са потребним документима, подноси се непосредно или путем

Пријава се подноси на јединственом обрасцу који се преузима на званичној интернет
презентацији општине Рача или непосредно у Општинској управи општине Рача.
Члан 14.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана, од дана објављивања конкурса, а датум
предаје пошти пријаве са документацијом сматра се датумом предаје Општинској управи
општине Рача.
Члан 15.
Разматрање поднетих пријава и формирање предлога ранг листа врши Комисија за
доделу стипендија ученицима и студентима општине Рача.
Комисију решењем образује председник општине Рача.
Број чланова и састав комисије одређује се решењем о образовању комисије.
Комисија је дужна да воде записник о свом раду.
Стручне и административне послове за потребе Комисије, обавља Општинска управа
општине Рача.
Члан 16.
Неблаговременом пријавом сматра се пријава која је предата након истека рока за
пријављивање. Неблаговремене пријаве неће се разматрати и по окончању поступка, исте ће
бити враћене подносиоцу пријаве.
Непотпуном пријавом сматра се пријава која не садржи сву потребну документацију
која је наведена у конкурсу, а коју комисија одбацује као неисправну.
Члан 17.
Комисија разматра пријаве које су пристигле на конкурс, врши рангирање у складу са
овим Правилником, сачињава предлоге ранг-листе за доделу стипендија и објављују их на
огласној табли Општинске управе општине Рача и на званичном интернет сајту општине Рача,
а може се објавити и у средствима јавног информисања.
Члан 18.
Кандидати за остваривање права на стипендију за ученике средњих школа се рангирају
према укупном броју бодова оствареним по свим критеријумима и мерилима за доделу
стипендија.
Комисија за доделу стипендија ученицима и студентима општине Рача, сачињава
предлог ранг-листе за доделу стипендија ученицима.
Уколико два или више кандидата оствари исти број бодова према утврђеним мерилима
и критеријумима, предност при рангирању ће имати кандидат који је освојио више место на
такмичењу вишег ранга.
Члан 19.
Кандидати за остваривање права на стипендију за студенте рангирају се према укупном
броју бодова оствареним по свим критеријумима и мерилима за доделу стипендија.
Комисија за доделу стипендија ученицима и студентима општине Рача, сачињава
предлог ранг-листе за доделу стипендија студентима.
Уколико два или више кандидата оствари исти број бодова према навденим мерилима
и критеријумима, предност при рангирању ће имати кандидат који има:
- вишу просечну оцену током студија односно средње школе
- више највиших оцена током студија односно средње школе.
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Члан 20.
Предлог ранг листе садржи: назив комисије, правни основ за сачињавање предлога
ранг-листе, редни број, име и презиме подносиоца пријаве на конкурс, назив установе,
разред/годину студирања, просечну оцену током школовања/студирања, датум утврђивања
предлога ранг-листе и начин и рок за подношење приговора.
Сваки учесник конкурса има право да поднесе приговор на предлог ранг-листе у року
од седам дана од дана објављивања.
Члан 21.
Образложени приговор се подноси у писаној форми председнику општине Рача преко
Комисије.
Рок за одлучивање по приговорима не може бити дужи од 10 дана од дана изјављивања
приговора.
Након одлучивања по приговорима, односно након истека рока за подношење
приговора уколико нису поднети, Комисија утврђује Коначну ранг-листу и доставља
председнику општине Рача на усвајање.
Након усвајања коначне ранг листе, иста се објављује на огласној табли Општинске
управе општине Раче, на званичном интернет сајту општине Рача.
Члан 22.
Уколико се до истека рока за доношење решења којим се одлучује о праву на
стипендију, учесник конкурса који се налази на коначној ранг листи писаним путем изјасни да
одустаје од стипендије, Општинска управа општине Рача доноси решење којим се одлучује о
праву на стипендију следећем најбоље рангираном учеснику.
Члан 23.
По објављивању коначне ранг-листе,Општинска управа општине Рача, у року од 10
дана, доноси решење којим се одлучује о праву на стипендију, на које се може изјавити жалба
Општинском већу општине Рача у року од 15 дана од дана достављања.
Члан 24.
Стипендије које се додељују ученицима и студентима, исплаћују се на основу решења
о признавању права на стипендију.
Члан 25.
Уколико ученик или студент оствари право на ученичку и студентску стипендију на
основу нетачних и/или неистинитих података, губи право на стипендију уз обавезу враћања
примљене стипендије и накнаду штете.
Члан 26.
Организациона јединица води евиденцију о исплаћеним стипендијама.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
Ова Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ,,Службеном
гласнику општине Рача“
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Број : 021-189/2019-II-01
Дана: 25.04.2019. године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Ненад Савковић, с.р.
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На основу члана 18. ст. 6. и 19. став. 2, чл. 26. ст. 1. тач. 1. Закона о јавној својини („Сл.
гласник РС“,број 72/2011, 88/2013, 05/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 40.
тачке 25. Статута општине Рача („Службени гласник општине Рача“, број 3/19), члана 2., члана
5. ст. 4. тач. 1. и члана 53. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини
општине Рача ( „Сл. гласник општине Рача“, бр. 24/2015), и члана 83. Закона о удружењима
(„Сл. гласник РС“,број 51/2009, 99/2011- др. закони, 44/2018 - други закон), на предлог
Општинског већа општине Рача, на својој седници одржаној дана 01.08.2019. године, донела
је:
РЕШЕЊЕ
о давању права коришћења на к.п. бр. 92/4 и објекта – зграде лова, изграђеном на истој
катастарској парцели, уписане у ЛН бр. 1201, К.О. Рача, Ловачком удружењу
„Градиште“ Рача
1. Општина Рача, ул. Карађорђева 48, ПИБ 101228415, МБ 07113838, је носилац права
јавне својине на кп. бр. 92/4, уписаној у ЛН бр. 1201, К.О. Рача, потес Рача поље, укупне
површине 8755 м2, са целином удела (у даљем тексту „Давалац“). На напред наведеној парцели
као саставни део парцеле се налазе земљиште под зградом и другим објектом, површине 195
м2, као и објекат на њој - зграда лова, површине 195м2, све са целином власничког удела.
Непокретности се налазе на адреси краља Александра Карађорђевића бб, општина Рача.
2. Општина Рача даје право коришћења Ловачком удружењу „Градиште“ Рача, са
седиштем у ул. краља Александра Карађорђевића бб, Рача, ПИБ 101228128, матични број
07227019, на непокретностима наведеним у члану 1. овог Решења (у даљем тексту:
„Прималац“).
3. Давалац права коришћења је сагласан да Прималац може на основу овог Решења у
катастру непокретности укњижити своје право коришћења на непокретности ближе описаној
у члану 1., без икакве његове даље писмене или усмене сагласности и присуства тј. даје
Примаоцу неопозиву “clausula intabulandi” и сагласан је да Прималац на основу овог Решења
одмах уђе у посед и државину непокретности које су предмет овог Решења.
4. Прималац се обавезује да предметне непокретности користи са пажњом доброг
домаћина.
5. На сва питања која нису регулисана овим Решењем примењиваће се Закон о
облигационим односима и други позитивно-правни прописи.
6. За време трајања права коришћења Прималац може овластити трећа лица да врше
право коришћења на предметним непокретностима, као и да изда у закуп исте, без даљег
одобрења или сагласности Даваоца права коришћења, док је у обавези да редовно измирује
обавезе по основу комуналних услуга.
7. За време трајања права коришћења, Ловачко удружење „Градиште“ Рача, може
вршити све потребне инвестиционе и друге радове на предметним непокретностима, без даљег
одобрења или сагласности Даваоца права коришћења.
8. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у Службеном гласнику
општине Рача.
Образложење
Општини Рача, као носиоцу права јавне својине на предметним непокретностина, са
целином власничког удела, Захтевом бр. 46-59/2019-II-01 од 23.07.2019. године, обратило се
Ловачко удружење „Градиште“ Рача, ради давања права коришћења на тим непокретностима.
Подносилац захтева је свој захтев за давањем права коришћења образложио тиме што
је Скупштина општине Рача својим Решењем, број 020-11/95-041 од 09.06.1995. год., пренела
парцелу и објекат на коришћење Ловачком удружењу, али се недавним изменама Закона
јавила потреба да се поново донесе одговарајући акт који би ЛУ омогућио да доврши започету
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адаптацију ловачког дома и стављањем у функцију ресторана и смештајних капацитета
обезбеде значајно побољшање туристичке понуде наше општине
У складу са одредбама Закона о јавној својини и Одлуке о прибављању и располагању
стварима у јавној својини општине Рача, а након позитивног изјашњења на Предлог Решења
Општинског већа од стране Општинског јавног правобраниоца општине Рача, број 46/59/2019-II-01 од 23.07.2019. године, носилац јавне својине је утврдио да је захтев оправдан, па
је одлучио као у диспозитиву овог Решења.
ПРАВНА ПОУКА: Против овог Решења се може покренути поступак пред Управним судом
у року од 30 дана од дана доношења.
Број: 020-73/2019-I-01
Дана: 01.08.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине Рача
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 40. тачке 13. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број
3/2019), Скупштина општине Рача је на предлог Општинског већа општине Рача, на седници
одржаној 01.08.2019. године, донела следеће
РЕШЕЊЕ
о разрешењу члана Управног одбора Културног центра
„Радоје Домановић“ у Рачи
1. Разрешава се дужности члан Управног одбора Културног центра „Радоје Домановић“ у
Рачи Боривоје Бакајац из Вишевца.
2. Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у Службеном гласнику општине Рача.

Број: 020-76/2019-I-01
Дана: 01.08.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине Рача
Душан Ђоковић, с.р.

На основу, члана 52. Закона о планирању („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-испр., 64/10одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и
члана 40. тачке 51 Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 03/19), Скупштина
општине Рача је на предлог Општинског већа општине Рача, на седници одржаној 01.08.2019, донела
следеће

РЕШЕЊЕ
о разрешењу члана Комисије за планове
1. Разрешава се члан Комисије за планове, Војислав Поповић, дипл. инж. грађ., из
Крагујевца, лиценца бр. 203152015, 310L25712, 312P38717, 381131714, 410H41513,
именован Решењем о имeновању Комисије за планове број 020-123/2018-I-01, због
поднете оставке.
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2. Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у Службеном гласнику општине Рача.
Број: 020-77/2019-I-01
Дана: 01.08.2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине Рача
Душан Ђоковић, с.р.

На основу, члана 52. Закона о планирању („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09-испр., 64/10одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и
члана 40. тачке 51 Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 03/19), Скупштина
општине Рача је на предлог Општинског већа општине Рача, на седници одржаној 01.08.2019, донела
следеће

РЕШЕЊЕ
о именовању члана Комисије за планове
1. Именује се за члана Комисије за планове, испред Скупштине општине Рача, Бранко С.
Анђелковић, дипл. инж. грађ., лиценца бр. 411220403, на период до истека мандата
Комисије за планове именоване Решењем о именовању Комисије за планове број 020123/2018-I-01.
2. Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рача.
Број: 020-78/2019-I-01
Дана: 01.08.2019. 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 Марија Стевановић, секретар
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205.

