Рача, 17.08.2016. године – број 24

Цена 100,00 динара

САДРЖАЈ
Јавни позиви
Јавни позив за доделу јавних признања општине Рача
Одлуке
Одлука о давању сагласности Председнику општине Рача за закључивање Уговора о изради
пројекта парцелације на к.п. бр. 515/1 у КО Рача
Одлука о давању сагласности Председнику општине Рача за закључивање уговора о
ажурирању web презентације општине Рача
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Број 24, страна 2

Службени гласник општине Рача

17.08.2016. године

КОМИСИЈА ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРЕЛОГЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
ОБЈАВЉУЈЕ:
ЈАВНИ ПОЗИВ
ПОЗИВАЈУ СЕ заинтересована предузећа, установе, друге организације и органи,
групе грађана и појединци да доставе предлоге за доделу јавних признања општине Рача.
Предлози се достављају за доделу следећих јавних признања: Почасни грађанин
општине Рача, Карађорђева повеља и Годишња награда.
Предлози за доделу јавних признања достављају се Комисији за представке и
предлоге Скупштине општине Рача, преко писарнице Општинске управе општине Рача, са
назнаком "За Комисију за доделу јавних признања општине Рача", најкасније до 20.
септембра 2016. године, а обухвата период од 20. септембра 2015. године, до 19. септембра
2016. године.
Предлози се достављају у писаној форми и садрже податке о кандидату, образложење,
евентуалне доказе, као и назначење за коју област се предлог односи.
Све додатне информације се могу добити путем телефона 063/819-2385 или лично код
заменика секретара Скупштине општине Рача, Лугавац Немање.
КОМИСИЈА ЗА ПРЕДСТАВКЕ И ПРЕДЛОГЕ
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Председник
Ивана Томић, с.р.
На основу члана 37. Пословника о раду Општинског већа општине Рача ( „Сл. гласник
општине Рача“, бр. 1/2009 и 17/2016), Општинског већа општине Рача, на седници одржаној
дана 12.08.2016. године, донело је:
ОДЛУКУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Председнику општине Рача, да може у име општине Рача да
у складу са законом закључи уговор о изради пројекта парцелације на КП бр. 515/1 у
К.О. Рача и озакоњење постојећег нелегално изграђеног објекта на наведеној парцели.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.
ОПШТИНСКОГ ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 021-280/2016-II-01
Дана: 12.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
Ненад Савковић, с.р.
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На основу члана 37. Пословника о раду Општинског већа општине Рача ( „Сл. гласник
општине Рача“, бр. 1/2009 и 17/2016), Општинског већа општине Рача, на седници одржаној
дана 12.08.2016. године, донело је:
ОДЛУКУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Председнику општине Рача, да може у име општине Рача, у
складу са законом, да закључи уговор о aжурирању веб презентације општине Рача,
на период од 12 месеци.
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.
ОПШТИНСКОГ ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 021-281/2016-II-01
Дана: 12.08.2016. године

ПРЕДСЕДНИК
Ненад Савковић, 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 Немања Лугавац, секретар
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205.

