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  На основу члана 134. став 3. Статута општине Рача ("Сл.гласник општине Рача", број 
06/08, 02/10, 12/10 и 13/2017), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 13.11.2018. 
године, донела је: 
     

О Д Л У К У 
 

о прихватању предлога за приступање доношењу новог Статута општине Рача 
 

Члан 1. 
Прихвата се предлог Општинског већа општине Рача за приступање доношењу новог 

Статута општине Рада ради усклађивања са Законом о изменама и допунама Закона о локалној 
самоуправи (,,Сл. Гласник РС“, бр 47/2018) и другим новодонетим, измењеним и допуњеним 
законским прописима. 

 
Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику 
општине  Рача“.                             
                                    

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 Правни основ за доношење Одлуке о прихватању предлога за приступање 
доношењу новог Статута општине Рача садржан је у одредбама члана  134. Статута општине 
Рача ("Сл.гласник општине Рача", број 06/08, 02/10, 12/10 и 13/2017) којим је прописано да 
предлог за доношење или промену Статута општине, може поднети најмање 10 одсто бирача 
Општине, трећина одборника, председник Општине, Општинско веће и надлежно радно тело 
Скупштине општине и да о предлогу за доношење или промену Статута  Скупшина општине  
одлучује већином гласова од укупног броја одборника.   

Општинско веће општине Рача предложило је Скупштини општине Рача да се приступи 
доношењу новог Статута општине Рача. 

Разлог за подношење предлога за приступање доношењу новог Статута општине Рача 
јесте у потреби да се изврши усагласашвање одредаба Статута општине Рача са Законом о 
локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014-др. Закон, 101/2016-др.закон и 
47/2018) и другим новодонетим, измењеним и допуњеним законским прописима. 

Одредбама члана 41. Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи (,,Сл. 
гласник РС“, број 47/2018), који је ступио на снагу 28.06.2018. године, утврђена је обавеза 
Скупштинe општинe да у року од шест месеци од ступања на снагу овог Закона доставе 
предлог Стаута министарству надлежном за локалну самоуправу ради прибављања мишљења. 
Узимајући у обзир наведени рок до кога је Скупштина општине Рача дужна да достави предлог 
Стаута Министарству надлежном за локалну самоуправу ради прибављања мишљења о 
усклађености Статута са Законом и процедуру коју треба споровести до утврђивања предлога 
Статута, одлучено је као у члану 2. ове Одлуке. 
 На основу напред изнетог одлучено је као у диспозитиву. 
 

  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 

Број:020-130/2018-I-01                                                                          ПРЕДСЕДНИК  
Дана:  13.11.2018. године.                                                                    Душан Ђоковић, с.р. 
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На основу члана 134. став 4. и 5. Статута општине Рача ("Сл.гласник општине Рача", 
број 06/08, 02/10, 12/10 и 13/2017), на предлог Oпштинског већа општине Рача, Скупштина 
општине Рача, на седници одржаној дана 13.11.2018. године, донела је: 

 
О Д Л У К У 

о приступању доношењу новог Статута општине Рача 
 

Члан 1. 
Приступа се доношењу новог Статута општине Рача ради усклађивања са Законом о 

изменама и допунама Закона о локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС“, број 47/2018) и другим  
новодонетим, измењеним и допуњеним законским прописима. 
 

Члан 2. 
Именује се Комисија за израду нацрта новог Статута општине Рача у саставу: 

1. Славољуб Арсенијевић, заменик Начелника Општинске управе општине Рача, 
председник; 

2. Марија Стевановић, секретар Скупштине општине Рача, заменик председника; 
3. Душан Ђоковић, председник Скупштине општине Рача, члан; 
4. Александар Сенић, члан Општинског већа општине Рача, члан; 
5. Ненад Савковић, Председник општине Рача, члан; 
6. Миладин Милић, заменик Председника општине Рача,члан; 
7. Бранко Радосављевић, помоћник Председника општине Рача, члан; 
8. Горан Максовић, Начелник Општинске управе општине Рача, члан; 
9. Борко Петровић, секретар Општинског већа општине Рача, члан. 

 
Члан 3. 

Задатак Комисије је да изради нацрт новог Статута општине Рача и да најкасније до 16. 
новембра 2018. године, исти достави Председнику Скупштине општине Рача, ради 
организовања јавне расправе. 
 

Члан 4. 
 Председник Скупштине општине Рача се обавезује да јавну расправу ради доношења 
новог Статута општине Рача организује у складу са одредбама члана 107. Статута општине 
Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 06/08, 02/10, 12/10 и 13/2017) и исту спроведе и достави 
белешку о њеном току најкасније до 07. децембра 2018. године. 

Белешку о току јавне расправе доставити у року из става 1. овог члана и  Комисија из 
члана 2. ове Одлуке. 
 

Члан 5. 
Комисија из члана 2. ове Одлуке ће након спроведене јавне расправе, коначан текст 

нацрта Статута општине Рача доставити Општинском већу општине Рача, најкасније до 14. 
децембра 2018. године, које ће утврдити предлог Статута општине Рача и исти доставити 
Скупштини општине Рача на даљу надлежност, најкасније до 21. децембра 2018. године. 

Скупштина општине Рача ће пре усвајања Статута доставити предлог Статута општине 
Рача Министарству надлежном за локалну самоуправу, најкасније до 28.12.2018. године, ради 
прибављања мишљења о усклађености Статута са Законом. 

 
Члан 6. 

Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику 
општине  Рача“. 
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О б р а з л о ж е њ е 
 

Правни основ за доношење Одлуке о приступању доношењу новог Статута општине 
Рача, садржан је у члану 134. Статута општине Рача, којим је прописано да предлог за 
доношење или промену Статута општине, може поднети најмање 10 одсто бирача Општине, 
трећина одборника, председник Општине, Општинско веће и надлежно радно тело Скупштине 
општине, као и да о предлогу за промену Статута,  Скупшина општине  одлучује већином 
гласова од укупног броја одборника. Када Скупштина општине одлучи да се приступи 
доношењу или промени Статута Општине истом Одлуком одређује се начин и поступак 
доношења, односно промене Статута и именује комисија за израду нацрта акта о доношењу 
или промени Статута општине Статута. 
 Разлог за доношење одлуке о приступању доношењу новог Статута општине Рача 
садржан је у потреби да се изврши усаглашавање одредаба Статута општине Рача (''Сл. гласник 
општине Рача'', број 06/08, 02/10,12/10 и 13/2017), са Законом о локалној самоуправи (,,Сл. 
гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и другим  
новодонетим, измењеним и допуњеним законским прописима.  

Узимајући у обзир значајан обима промене Закона о локалној самоуправи, Општинско 
веће општине Рача је из тог разлога поднело предлог за доношење новог Статута општине 
Рача, уместо доношења измена и допуна постојећег Статута. 

Одредбама члана 41. Закона о изменама и допунама Закона о локалној самоуправи (,,Сл. 
гласник РС“, број 47/2018), је утврђена обавеза јединица локалне самоуправе да у року од 
девет месеци од ступања на снагу овог закона ускладе своје статуте са одредбама овог закона, 
као и обавеза Скупштина општина да у року од шест месеци од ступања на снагу овог Закона 
доставе предлог Стаута Министарству надлежном за локалну самоуправу ради прибављања 
мишљења, да министарство даје мишљење о усклађености Статута са Законом у року од 30 
дана од дана достављања предлога и да се, уколико се Министарсво не изјасни у овом року, 
сматра да је дало позитивно мишљење.  
 Узимајући у обзир рок до кога је Скупштина општине Рача дужна да достави предлог 
Стаута Министарству надлежном за локалну самоуправу ради прибављања мишљења о 
усклађености Статута са Законом и процедуру коју треба споровести до утврђивања предлога 
Статута, одлучено је као у члану 6. ове Одлуке. 

 
На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву. 

 
  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
Број:020-131/2018-I-01                                                                            ПРЕДСЕДНИК    
Дана: 13.11.2018. године.                                                                     Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

Скупштина општине Рача, на седници одржаној 13.11.2018. године, на основу члана 45. 
став 1. тачке 27) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 06/08, 02/10, 12/10 
и 13/2017), на основу предлога Општинског већа општине Рача, донела је: 
 

О Д Л У К У 
 

1. Усваја се Тромесечни извештај o реализацији годишњег Програма пословања Јавног 
предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката, Рача  за период  01.01. - 
30.09.2018.године број 447 од 23.10.2018.године. 
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2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број:020-132/2018-I-01                                                                            ПРЕДСЕДНИК    
Дана: 13.11.2018. године.                                                                     Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

Скупштина општине Рача, на седници одржаној 13.11.2018. године, на основу члана 45. 
став 1. тачке 27) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 06/08, 02/10, 12/10 
и 13/2017), на основу предлога Општинског већа општине Рача, донела је: 
 

О Д Л У К У 
 

1. Усваја се Тромесечни извештај o реализацији годишњег Програма пословања Јавног 
комуналног предузећа „Рача“, Рача  за период  01.01. - 30.09.2018.године, број 371 од 
31.10.2018.године. 

 
2. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача". 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
Број: 020-133/2018-I-01                                                                            ПРЕДСЕДНИК    
Дана: 13.11.2018. године.                                                                     Душан Ђоковић, с.р. 
 
 
 

Скупштина општине Рача, на седници одржаној 13.11.2018. године, на основу  члана 38. 
став 2. Закона о јавним предузећима (''Службени гласник Републике Србије'', број 15/16) и  
члана 45. става 1. тачке 10) Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, бр. 6/08, 2/10, 
12/10 и 13/17), на предлог Општинскoг већа општине Рача, донела је: 

 
 

О Д Л У К У 
о спровођењу јавног конкурса за избор директора 

Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача 
 
 

1.  Покреће се поступак за избор директора Јавног  предузећа за управљање и развој 
инфраструктурних објеката Рача.  

 
2. Поступак из тачке 1. ове одлуке спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор 
директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач општина Рача ( у даљем 
тексту: Комисија), на основу Огласа о јавном конкурсу за избор директора Јавног предузећа 
за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача у складу са Законом о јавним 
предузећима  и  Уредбом о мерилимима за именовање директора јавног предузећа ( ''Службени 
гласник РС'', број 65/16).  

 
3. Огласом о јавном конкурсу,   који је саставни део ове одлуке,  наведени су услови  за 
именовање  директора утврђени Законом о јавним предузећима и оснивачким актом Јавног 
предузећа.  
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4. Оглас о   јавном конкурсу објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Србије'', 
''Службеном гласнику општине Рача'', дневним новинама које се дистрибуирају на целој 
територији Републике Србије и на интернет страници општине Рача. 
 
5. Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Рача“. 
  
6.  Ову одлуку објавити у ''Службеном гласнику општине Рача''.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 Правни основ за доношење Одлуке о  спровођењу јавног конкурса за избор директора 
Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача ( у даљем тексту: 
Одлуке) садржан је у одредбама члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима ( ''Службени 
гласник Републике Србије'', број 15/16) и члана 45. став 1. тачка 10. Статута оптшине Рача 
(''Службени гласник општине Рача'', број 6/08, 2/10 и 12/10) којима је прописано да орган једнице 
локалне самоуправе надлежан за именовање директора јавног предузећа, односно Скупштина 
општине доноси одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног предузећа 
чији је  оснивач.  
 Разлог за доношење ове одлуке садржан је у потреби спровођења процедуре избора 
директора Јавног предузећа  за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача. 
 Поступак избора директора спровешће Комисија за спровођење конкурса за избор 
директора јавних и јавно комуналних  предузећа чији је оснивач општина Рача. 
 Саставни део ове одлуке је текст Огласа о  јавном конкурсу за избор директора Јавног 
предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача.    
 Оглас јавног конкурса објавиће се у''Службеном гласник РС'', ''Службеном гласнику 
општине Рача'', дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике и  на 
интернет страници општине Рача. 
 За реализацију ове одлуке нису потребна додатна средства из буџета оптшине Рача. 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ РАЧА 
 

Број: 020-134 /2018-I -01                                                                 ПРЕДСЕДНИК 
Дана:  13.11.2018. године.                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
                              Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

Скупштина општине Рача, на основу члана  36. став 3. и члана 37. Закона о јавним 
предузећима („Службени гласник Републике Србије”, број 15/16), објављује: 

  
ОГЛАС 

о јавном конкурсу за избор  директора   
Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача 

 
1. Расписује се јавни конкурс  за избор директора Јавног  предузећа за управљање и развој 
инфраструктурних објеката Рача, чији је оснивач општина Рача, ради именовања на период 
од четири године. 
 
2.  Подаци о  јавном предузећу:  
Јавно предузеће послује под пословним именом - Јавно предузеће за управљање и развој 
инфраструктурних објеката  Рача. 
Седиште: Рача, ул. Карађорђева, број 48 
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Матични број: 21279579   
ПИБ: 109983043  
 
Пословање Јавног предузећа уређено је Одлуком  о оснивању Јавног  предузећа за 
управљање и развој инфраструктурних објеката Рача ( ''Службени гласник“ општине Рача, 
број  38/2016 и 1/2018).  
 
Претежна делатност Јавног предузећа је: 
71.12 – Инжињерске делатности и техничко саветовање 
  
3. Јавни конкурс се спроводи за радно место:   
Директор Јавног предузећа  за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача  
Директор се именује на период од четири године. 
 
4. Услови за именовање директора Јавног предузећа : 
 
Кандидат за избор, односно именовање  директора Јавног  предузећа за управљање и развој 
инфраструктурних објеката Рача мора испунити следеће услове: 
- да је пунолетно  и пословно способно лице; 
- да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама или специјалистичким струковним студијама; 
- да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо 
образовање из  алинеје  2 ове тачке;  
- да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима 
Јавног предузећа;  
- да познаје област корпоративног управљања;  
- да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова; 
- да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу 
функције у органу политичке странке; 
- да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;  
- да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, 
и то:  
 а) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;  
 б) обавезно психијатријско лечење на слободи;  
 в) обавезно лечење наркомана;  
 г) обавезно лечење алкохоличара;  
 д) забрана вршења позива, делатности и дужности. 
 
5. Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у изборном поступку 
увидом у податке из пријаве и доказе поднете уз пријаву на јавни конкурс, писаном и 
усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада Јавног 
предузећа, у складу са Законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и Уредбом 
о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, бр. 65/16). 
 
6. Место рада: Рача, на адреси седишта Јавног  предузећа. 
 
7. Рок за подношење пријава : 30 дана од дана објављивања овог јавног конкурса у 
„Службеном гласнику РС“. 
 
8. Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место  
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рођења, адресу становања, број телефона, e-mail адресу, податке о образовању, податке о 
врсти и дужини радног искуства , податке о познавању корпоративног управљања и податке 
о посебним областима знања, 
Уз пријаву са личном и радном биографијом (са   навођењем на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство до подношења пријава ) 
прилажу се докази о испуњености услова у оригиналу или овереној фотокопији, и то:  
-    Извод из матичне књиге рођених ( издат у складу са Законом о матичним књигама),  
-    Уверење о пословној способности (издато од стране надлежног центра за социјални рад),  
-    Уверење о држављанству РС (не старије од шест месеци у односу на дан објављивања 
јавног конкурса у ''Службеном гласнику РС“),  
-    Диплома о стручној спреми,  
-    Исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти из којих се доказује 
најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање), 
-    Исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима 
јавног предузећа (потврде или други акти из којих се доказује да лице  има најмање три 
године радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног предузећа, са  
краћим описом послова које је обављао  до подношења пријава.), 
-    Исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и вођењу послова 
(потврде или други акти из којих се доказује да лице има радно искуство у организовању 
рада и вођењу послова), 
-    Изјава кандидата дата под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан органа 
политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу 
политичке странке, 
-     уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест 
месеци и уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са 
законом којим се уређују кривична дела, и то: 
 a)    обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи; 
 б)    обавезно психијатријско лечење на слободи; 
 в)    обавезно лечење наркомана, 
 г)    обавезно лечење алкохоличара; 
 д)    забрана вршења позива, делатности и дужности 
Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни  
докази, Комисија ће  одбацити закључком против кога није допуштена посебна жалба. 
 
9. Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава на  јавни конкурс  са документацијом и 
доказима подносе  се у запечаћеној коверти, препорученом пошиљком путем поште или 
лично преко пријемне канцеларије органа Општине Рача, Комисији за спровођење конкурса 
за избор директора јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач општина Рача , на 
адресу: 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно комуналних 

предузећа чији је оснивач општина Рача, са назнаком:  
„Пријава на јавни конкурс – НЕ ОТВАРАЈ“ 

Ул. Карађорђева, број 48 
34210 Рача 

 
 

10. Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је  Јелена Стевановић, радник 
ОУ општине Рача, e-mail adresa:  jelena.stevanovic@raca.rs  , телефон број 034  751-043     
сваког радног дана од 8 до 15 часова. 
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Образац СМЗ-1 
 

 
БРОЈ И НАЗИВ ИЗБОРНЕ ЈЕДИНИЦЕ ___________________________________________ 

       ___________________________________________ 

 
 

ОБРАЗАЦ ЗА ПОДНОШЕЊЕ КАНДИДАТУРЕ  
ЗА ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МИРАШЕВАЦ 

 
 

За члана Савета предметне месне заједнице предлаже се, 

____________________________________________, из ____________________________, по 

занимању _________________________, ЈМБГ ______________________________ . 

 
 
 
 
Потписи бирача који подржавају кандидатуру горе наведеног кандидата: 

Р. бр. Презиме и име Пребивалиште ЈМБГ Потпис 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

 
 

За тачност података и аутентичност потписа, 
         
           ТВРДИ И ОВЕРАВА: 
 Референт МК ___________________ 
 
________________________________ 
 
 
 

Попуњава Референт Месне канцеларије 
 

Кандидатура примљена дана ____.____.2018. године у _________ часова 
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Образац СМЗ-2  
 
 
 

ИЗЈАВА 
 

О ПРИХВАТАЊУ КАНДИДАТУРЕ ЗА ЧЛАНА САВЕТА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 
 

 
 
Прихватам кандидатуру за  члана Савета Mесне заједнице Мирашевац, 

за изборну јединицу_______________________________________________________,  

за  изборе  заказане  за   23.12.2018. године. 
      
 

У     _____________________. 
      
Дана ______. ______ 2018. године  

 

                  Кандидат, 
 

         _________________________________ 
             (име и презиме) 

_________________________________ 
        (пребивалиште) 

 
                        ЈМБГ              

   
  

________________________ 
 

(контакт телефон кандидата) 
   

    
           ________________________ 

  (својеручни  потпис кандидата) 
 
 
 

За тачност података и аутентичност потписа, 
         
           ТВРДИ И ОВЕРАВА: 
 
 Референт МК ___________________ 
 
________________________________ 
 
  

                



Број 24, страна 11 Службени гласник општине Рача 13.11.2018. године 

На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС“, 
бр. 129/07, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 45. став 1. тачка 10) 
Статута општине Рача ("Сл.гласник општине Рача", број 06/08, 02/10, 12/10 и 13/2017) и члана 
39. став 1. Закона о култури („Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016-испр.), 
Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на седници одржаној 
дана 13.11.2018. године, донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ E 
о престанку дужности в.д. директора Народне библиотеке "Радоје Домановић" у Рачи 

 
 Милици Симић из Вучића, општина Рача, рођеној 1961. године, престаје дужност в.д. 
директора Народне библиотеке "Радоје Домановић" у Рачи, због истека мандата. 
 

Решење ступа на снагу даном доношења. 
 
Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
Број: 020-135/2018-I-01                       ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 13.11.2018. године      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

                      Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС“, 
бр. 129/07, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 45. став 1. тачка 10) 
Статута општине Рача ("Сл.гласник општине Рача", број 06/08, 02/10, 12/10 и 13/2017)  и члана 
35. Закона о култури („Сл. Гласник РС“, бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016-испр.), Скупштина 
општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача и Управног одбора НБ "Радоје 
Домановић" у Рачи, на седници одржаној дана 13.11.2018. године, донела је: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању  директора Народне библиотеке "Радоје Домановић" у Рачи 

 
 
 Катарина Павловић из Крагујевца, Сретењског устава 74/24, рођена 15.01.1981. године, 
Мастер професор енглеског језика и књижевности именује се за директора Народне 
библиотеке "Радоје Домановић" у Рачи, на мандатни период од 4 године. 
 

Решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења. 
 
Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
Број: 020-136/2018-I-01                           ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 13.11.2018. године.                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

             Душан Ђоковић, с.р. 
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 На основу члана 19. став 7. тачка 6. Одлуке о месним заједницама ("Службени гласник 
општине Рача", бр. 6/2009, 12/2010, 9/2011, 5/2013 и 3/2017), на седници одржаној дана 
13.11.2018. године, Комисија за спровођење избора за чланове Савета Месних заједница, 
донела је, 
 

УПУТСТВО ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА   
МЕСНЕ  ЗАЈЕДНИЦЕ МИРАШЕВАЦ  

 
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
 

 Овим Упутством уређују се организација, начин рада и одлучивања Комисије за 
спровођење избора са чланове Савета Месних заједница (у даљем тексту: Комисија), 
именоване Решењем Скупштине општине Рача број 020-148/2016-I-01 од 23.11.2016. године. 

 
Расписивање избора 

Члан 2. 
 

  Одлуком Председника Скупштине општине Рача број 013-12/2018-I-01 од 08.11.2018. 
године расписани су избори за чланове Савета Месне заједнице Мирашевац, који ће се 
одржати дана 23.12.2018. године у термину од 10,00 до 18,00 часова.  
 

Број чланова Савета Месне заједнице који се бира 
Члан 3. 

 
  Број чланова Савета који се бира и изборне јединице, утврђене су Статутом Месне 
заједнице Мирашевац. 
 

БИРАЧКИ СПИСАК 
Члан 4. 

 
Даном ступања на снагу овог Упутства, орган Општинске управе надлежан за вођење 

бирачког списка обавештава грађане путем јавног огласа или путем средстава јавног 
обавештавања, да могу извршити упит у бирачки списак и тражити упис, брисање, измену, 
допуну или исправку бирачког списка. 

Орган из става 1. овог члана дужан је да оверени извод из бирачког списка за Mесну 
заједницу у којој се избори спроводе достави Комисији за спровођење избора за чланове 
Савета Месних заједница.  
 

МЕСТО ЗА ГЛАСАЊЕ 
Надлежност за одређивање места за гласање 

Члан 5. 
 

Бирачка места на којима ће грађани непосредно и тајно гласати за чланове Савета 
Месне заједнице, одредиће Комисија. 

Бирачки одбор уз помоћ секретара Месне заједнице дужан је да благовремено 
припреми бирачко место за гласање. 

На бирачком месту се видно истичу број и назив бирачког места и листа имена свих 
кандидата. 
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ОРГАНИ И ТЕЛА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
Члан 6. 

 
Органи за спровођење избора за чланове Савета Месне заједнице Мирашевац су 

Комисија за спровођење избора за чланове Савета месних заједница и бирачки одбори. 
Комисија за спровођење избора ради у сталном саставу који је одређен Решењем 

Скупштине општине Рача 020-148/2016-I-01 од 23.11.2016. године, а састоји се од председника 
и 6 чланова, док бирачки одбори раде у сталном и у проширеном саставу. 

Чланови органа за спровођење избора могу бити само грађани који имају изборно 
право, као и пребивалиште на територији Општине Рача. 
 

Комисија 
Члан  7. 

 
 Комисија ради и одлучује на седницама, које сазива председник Комисије. 
 Седница ће се одржати када јој присуствује председник и најмање 3 члана сталног 
састава Комисије. 
 Комисија доноси одлуке већином гласова присутних чланова. 
  

Члан 8. 
 

 Председник Комисије може да образује административно-технички тим, који ће се 
састојати од људи који имају потребна знања и искуства у спровођењу изборног поступка или 
на други начин могу пружити потребну помоћ Комисији у спровођењу избора за чланове 
Савета Месне заједнице Мирашевац. 
  

Надлежност Комисије 
Члан 9. 

 
Комисија: 

1. Стара се о законитости спровођења избора; 
2. Утврђује рокове за спровођење изборних радњи; 
3. Прописује обрасце потребне за спровођење изборних радњи; 
4. Одређује бирачка места на којима ће се одржати избори; 
5. Именује бирачки одбор у сталном и проширеном саставу; 
6. Даје упутства бирачким одборима и упутство о спровођењу избора; 
7. Утврђује кандидате за чланове Савета; 
8. Припрема и оверава гласачке листиће; 
9. Утврђује и објављује резултате гласања; 
10. Издаје уверење члану Савета да је изабран; 
11. Подноси извештај Скупштини општине Рача о спроведеним изборима. 

 
Члан 10.  

 
 О одржавању реда на седницама брине се председник Комисије. 
 У случају ометања рада Комисије од стране члана Комисије, председник истом изриче 
опомену. 
 Уколико се ометање настави, председник изриче меру удаљења са седнице, након 
гласања Комисије о томе, на предлог председника.  
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Члан 11.  
 

 Председник и чланови Комисије и бирачких одбора у сталном саставу, као и чланови 
административно-техничког тима из чл. 8 овог Упутства, имају право на новчану надокнаду 
за свој рад у висини коју одреди Општинско веће општине Рача, на предлог председника 
Комисије. 

Бирачки одбори 
Члан 12. 

 
Бирачки одбор у сталном саставу чине председник и два члана које именује Комисија. 
Бирачки одбор у проширеном саставу чине по један опуномоћени представник од 

стране најмање онолико кандидата колико се бира у Mесној заједници. 
Решење о именовању бирачког одбора у сталном саставу Комисија доноси најкасније 

15.12.2018.године, а решење о именовању бирачког одбора у проширеном саставу, Комисија 
доноси најкасније 18.12.2018. године.  

Комисија ће донети посебно Упутство за рад бирачких одбора за избор чланова Савета 
Месне заједнице Мирашевац, које ће бити лично уручено сваком од председника бирачких 
одбора, најкасније 21.12.2018. године. 

 
                                                                      Члан 13. 
 

Комисији се достављају следећи подаци о лицима која се предлажу за стални и 
проширени састав бирачког одбора: 
1. име и презиме, 
2. ЈМБГ, 
3. пребивалиште (из личне карте), 
4. број телефона. 

Предложени члан бирачког одбора мора имати пребивалиште на територији Mесне 
заједнице Мирашевац. 

Председник бирачког одбора и чланови не могу бити лица која су у међусобној 
сродности по правој линији без обзира на степен сродства, у побочној закључно са 3-им 
степеном, а у тазбинском сродству закључно са 2-им степеном сродства, као ни брачни 
другови, ни лица која живе у ванбрачној заједници и лица која су у међусобном односу 
усвојиоца и усвојеника, односно стараоца и штићеника. 

Председник бирачког одбора и чланови не могу бити ни лица која су у неком од односа 
наведеном у ставу 3. овог члана са кандидатом за члана Савета. 
 

Рад бирачких одбора 
Члан 14. 

 
Бирачки одбор непосредно спроводи гласање на бирачком месту, обезбеђује 

правилност и тајност гласања и стара се о одржавању реда на бирачком месту за време гласања, 
обавља и друге послове у складу са овим упутством и Упутством о раду бирачког одбора. 
 

ПОДНОШЕЊЕ КАНДИДАТУРЕ ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА 
Члан 15. 

 
  Право да бира чланове Савета Месне заједнице Мирашевац има пунолетан грађанин 
који има бирачко право и пребивалиште на територији те Месне заједнице (у даљем тексту: 
бирач). 
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Кандидатура 
Члан 16. 

 
Кандидатуру за члана Савета Месне заједнице Мирашевац може поднети пунолетно 

лице, које има пребивалиште и бирачко право на територији ове Месне заједнице. 
Једно лице може бити кандидат за члана Савета Месне заједнице Мирашевац само у 

изборној јединици у којој има пребивалиште. 
 

Потписи бирача који подржавају кандидатуру 
Члан 17. 

 
Кандидата за члана Савета Месне заједнице својим потписом подржава најмање пет (5) 

бирача са подручја изборне јединице у оквиру Месне заједнице Мирашевац, за коју се 
кандидује,  са пребивалиштем на том подручју. 

Редослед кандидатура на гласачком листићу утврђује се према времену проглашења 
кандидатуре. 

Бирач својим потписом може подржати само једну кандидатуру. 
Ако је бирач потписао више кандидатура, важећим се сматра потпис на кандидатури 

која је раније поднета. 
Кандидат за члана Савета Mесне заједнице дужан је да обезбеди и лично доведе 

потребан број бирача наведен у ставу 1. овог члана код секретара Месне заједнице Мирашевац, 
који бирачи ће се пред њим потписивати на обрасцу за подношење кандидатуре и дати истом 
личну карту на увид. 
 

Прописивање обрасца за подношење кандидаруре 
Члан 18. 

 
Комисија прописује изглед и садржину обрасца за подношење кандидатуре и исте 

доставља секретару Месне заједнице Мирашевац и објављује их на званичном интернет сајту 
општине Рача најкасније трећег дана од дана од кога теку изборне радње. 

Остале обрасце за спровођење изборних радњи Комисија прописује у складу са 
изборним радњама. 
 

Рок за подношење кандидатуре 
Члан 19. 

 
Кандидатура се подноси Комисији преко секретара Месне заједнице Мирашевац. 
Последњи дан за подношење кандидатура је  07.12.2018. године. 

 
Документација која  се доставља 

Члан 20. 
 

Приликом подношења кандидатуре, кандидат ће истовремено Комисији преко 
секретара Месне заједнице Мирашевац поднети следећу документацију: 
1. списак бирача који подржавају кандидатуру у писаном облику (на обрасцу СМЗ-1), 
2. својеручно потписану изјаву да се прихвата кандидатуре (на обрасцу СМЗ-2), 
3. потврду о упису у јединствени бирачки списак, део за општину Рача, за кандидата. 
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Одлучивање по поднетој кандидатури 
Члан 21. 

 
Комисија доноси решење о проглашењу кандидата за члана Савета Месне заједнице на 

изборној листи најкасније у року од 24 часа од часа пријема кандидатуре ако утврди да су 
испуњени прописани услови. 

Кандидатуру која је поднета неблаговремено, Комисија ће решењем одбацити. 
Кад Комисија утврди да кандидатура садржи недостатке који су сметња за проглашење 

кандидата за члана Савета Месне заједнице, донеће закључак у року од 24 часа од часа пријема 
кандидатуре којим ће кандидату наложити да најкасније у року од 48 часова од часа 
достављања закључка отклони те недостатке. Тим закључком истовремено ће кандидату 
указати на радње које треба  да обави ради отклањања недостатака. 

Ако кандидат не поступи по закључку и у року из става 3. овог члана не отклони 
недостатке, Комисија ће решењем одбити проглашење кандидата за члана Савета Месне 
заједнице. 
 

Члан 22. 
 

Кандидат може повући кандидатуру најкасније до дана утврђивања збирне листе 
кандидата за чланове Савета Месне заједнице Мирашевац, у складу са овим упутством. 

У случају повлачења кандидатуре, Комисија задржава сву постојећу документацију, а 
лица која су својим потписима подржала тог кандидата могу подржати друго лице. 

 
ОБЈАВЉИВАЊЕ ИМЕНА КАНДИДАТА                                                                     

Члан 23. 
 

Комисија утврђује и објављује имена кандидата за чланове Савета Месне заједнице 
Мирашевац, најкасније 10.12.2018. године.  

Редослед са именима свих кандидата утврђује се према редоследу доношења решења о 
проглашењу њихове кандидатуре. 

 
УПОТРЕБА ЈЕЗИКА И ПИСМА 

Члан 24. 
 

Текст гласачких листића и преосталог материјала за спровођење избора штампа се на 
српском језику- ћирилицом. 

 
ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА БИРАЧКИМ ОДБОРИМА ПРЕ ГЛАСАЊА 

Обезбеђивање изборног материјала 
Члан 25. 

 
Изборни материјал за спровођење избора за чланове Савета Месне заједнице 

Мирашевац обезбеђује Комисија за спровођење избора и  Општински орган управе. 
Општински орган управе обезбеђује: 

1.Гласачке кутије, 
2.Параване за гласање, 
3.Прибор за писање, 
4.Прибор за печаћење гласачких кутија и другог изборног материјала, 
5.Коверте за одлагање гласачких листића. 
 Комисија обезбеђује следећи изборни материјал: 
1.Списак имена кандидата за чланове Савета Месних заједница-листу кандидата у два 
примерка, 
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2.Решење о именовању бирачког одбора (стални и проширени састав), 
3.Гласачке листиће, најмање 50% од броја уписаних гласача у бирачки списак, 
4.Контролни лист за проверу исправности гласачке кутије, 
5.Образац записника о раду бирачког одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата 
гласања за чланове Савета Месне заједнице (у даљем тексту: записник о раду бирачког 
одбора), 
6.Извод из бирачког списка за гласање на бирачком месту, 
7.Упутство о раду бирачких одбора. 
 

Предаја изборног материјала бирачким одборима 
Члан 26. 

 
Комисија изборни материјал, заједно с осталим материјалом, предаје председницима 

бирачких одбора у седишту општине Рача, најкасније 21.12.2018. године. 
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ГЛАСАЊУ 
Члан 27. 

 
Бирач гласа на месту одређеном за глaсање на коме је уписан у извод из бирачкoг 

списка. 
                                                                     

Члан 28. 
 

Гласање се врши на гласачким листићима. 
На гласачким листићима се наводе кандидати према изборним јединицама, и то име и 

презиме кандидата. 
Испред имена и презимена кандидата ставља се редни број. 
Гласање се врши заокруживањем редног броја испред имена кандидата и то највише до 

броја чланова Савета Месне заједнице који се бира у тој изборној јединици. Уколико је 
заокружено више од тог броја, такав листић сматра се делимично важећим,  (неважећи је само 
за ту изборну јединицу, а за остале изборне јединице је важећи). 

Гласачки листић је неважећи у целости ако је непопуњен или попуњен тако да се не 
може са сигурношћу утврдити за кога се гласало. 
  Листић на коме је поред редног броја испред имена кандидата заокружено и име или и 
име и презиме истог, сматра се важећим. 
 
ПРЕДАЈА ИЗБОРНОГ МАТЕРИЈАЛА ИЗБОРНОЈ КОМИСИЈИ ПОСЛЕ ГЛАСАЊА 

Члан 29. 
 

Пошто утврди резултате гласања на бирачком месту, бирачки одбор ће одмах предати 
Комисији у згради општине Рача сав прописани изборни материјал (записник о раду бирачког 
одбора, извод из бирачког списка, коверат у коме је контролни лист за проверу исправности 
гласачке кутије, коверат у који су стављени неупотребљени гласачки листићи, коверат у који 
су стављени неважећи гласачки листићи, коверат у који су стављени делимично важећи 
гласачки листићи, коверат у који су стављени важећи гласачки листићи). 

Изборни материјал који се предаје Комисији мора да буде упакован у посебне коверте. 
На ковертама се исписује шта садрже, а на ковертама које садрже гласачке листиће исписује 
се и број гласачких листића. 
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УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ИЗБОРА 
Члан 30. 

 
Комисија ће најкасније у року од 24 сата од дана одржаних избора утврдити и јавно 

објавити резултате избора. 
 

Члан 31. 
 

За чланове Савета Месне заједнице изабрани су кандидати који су добили највећи број 
гласова у изборној јединици од укупног броја бирача који су гласали. 

Уколико нису попуњена места у Савету, а два или више кандидата имају највећи и исти 
број гласова, избор опредељује редослед на гласачком листићу. 

У случају да нема кандидата или има недовољан број кандидата који се бирају у 
одређеној изборној јединици, изабран је онај кандидат или кандидати, који има или имају 
највећи број гласова, узимајући у обзир кандидате из свих изборних јединица предметне 
Месне заједнице. 
 

ПОНАВЉАЊЕ ИЗБОРА 
Члан 32. 

 
Поновни избори се спроводе ако Комисија поништи изборе због неправилности у 

поступку спровођења избора, односно у случајевима битне повреде одредаба Одлуке о месним 
заједницама ("Службени гласник општине Рача", бр. 6/2009, 12/2010, 9/2011, 5/2013 и 3/2017) 
и овог Упутства.  

Ако се избори пониште на једном бирачком месту, гласање се понавља само на том 
бирачком месту. 

Избори се понављају у року од 7 дана од дана утврђивања неправилности у изборном 
поступку, на начин и по поступку утврђеном за спровођење избора. 

Поновни избори спроводе се по листи кандидата која је утврђена за изборе, осим ако 
су избори поништени због неправилности у утврђивању листе кандидата. 

Када Комисија утврди да је број гласачких листића у гласачкој кутији већи од броја 
бирача који су гласали или у гласачкој кутији није нађен контролни листић, гласање на том 
бирачком месту се понавља. 

У случају понављања избора, коначни резултати избора утврђују се по завршетку 
поновљеног гласања. 
 

СТАНДАРДИ ЗА ИЗБОРНИ МАТЕРИЈАЛ 
Гласачка кутија 

Члан 33. 
 

Гласачка кутија израђује се према стандардима које прописује министар надлежан за 
послове управе. 

 
Гласачки листићи 

Члан 34. 
 

Гласачки листићи за избор чланова Савета Месне заједнице Мирашевац штампају се на 
једном месту, које одреди Комисија. 

Садржај, облик и изглед гласачких листића утврђује Комисија. 
Гласачки листићи се штампају у броју од минимум 50% од броја уписаних гласача у 

бирачки списак.  
Комисија, преко својих чланова, надзире штампање гласачких листића. 
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ЗАШТИТА ИЗБОРНОГ ПРАВА 
Члан 35. 

 
Сваки од кандидата са утврђене листе за члана Савета Месне заједнице има право да 

поднесе приговор Комисији због неправилности у поступку кандидовања, спровођења избора 
и утврђивања резултата избора, у року од 24 часа од објављивања резултата. 

Комисија одлучује о приговору у року од 24 часа од часа пријема приговора и доставља 
га подносиоцу приговора. 

Ако Комисија усвоји приговор поништиће одлуку или радњу. 
На одбијени приговор може се изјавити жалба Општинском већу општине Рача у року 

од 24 часа од пријема Одлуке по приговору. 
Општинско веће одлучује о жалби у року од 24 часа, а решење по жалби је коначно.  

 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 36. 
 

Питања од значаја за рад Комисије која нису уређена овим Упутством, могу бити 
уређена посебном одлуком или закључком Комисије, а у сладу са законом. 
 

Члан 37. 
 

 Аутентично тумачење овог Упутства даје Комисија за спровођење избора за чланове 
Савета Месних заједница. 
 

Члан 38. 
 

Ово Упутство ступа на снагу даном усвајања од стране Комисије за спровођење избора 
за чланове Савета Месних заједница и исто ће се истаћи на огласној табли Месне заједнице 
Мирашевац, огласној табли општине Рача, објавити у Службеном гласнику општине Рача и на 
званичном интернет сајту општине Рача. 

 
Члан 39. 

 
Ступањем на снагу овог Упутства, престаје да важи Упутство за спровођење избора за 

чланове Савета Месних заједница на територији општине Рача, број 013-3/2017-I-04 од 
04.03.2017. године. 
 

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА 
ЗА ЧЛАНОВЕ САВЕТА МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА  
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