
 
 
Рача, 11.07.2013. године – број 13                      Цена 100,00 динара 
 
 
 
 
 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 
О д л у к е 
Одлука о продужавању рока за допуну документације приспелих пријава по Јавном позиву за 
доделу средстава из буџета ошптине Рача за 2013. годину 2 

 



Број 13, страна 2 Службени гласник општине Рача 11.07.2013. године 

Општинско Веће општине Рача на седници одржаној дана 11.07.2013. године, на 
основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07), члана 66. 
Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 06/08,02/10 i 12/10) а на основу 
Записника комисије за доделу средстава из буџета општине Рача за програме у области 
спорта бр. 401-121/2013-II-01од 10.06.2013.године, и члана 37. Пословника о раду 
Општинског већа ("Сл. гласник општине Рача", број 01/09), донело је: 

 
О Д Л У К У 

 
1. Продужава се рок за допуну документације приспелих пријава по Јавном позиву за 

доделу средстава из буџета општине Рача за 2013.годину до 19.07.2013.године до 15 
часова.  

2. Допуну документације могу да доставе спортске организације и клубови који су већ 
конкурисали по објављеном јавном позиву у дневном листу“ Данас“ од 
18.05.2013.године а у складу са примедбама из Записника комисије за доделу 
средстава из буџета општине Рача за програме у области спорта. 

3. Допуну документације могуће је извршити на исти начин као и приликом 
конкурисања , достављањем Општинској управи општине Рача ( Карађорђева 48),са 
назнаком –Комисији за доделу средстава-„ Допуна докуменатције по јавном позиву за 
област спорта“. 

4. Ову Одлуку објавити на огласној табли општине Рача, званичном сајту општине Рача, 
Службеном гласнику општине Рача и доставити уз Записник свим спортским 
организацијама и клубовима који су поднели своје пријаве у складу са Јавним 
позивом. 

5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и исту објавити у службеном гласнику 
општине Рача. 

 
                                                       О б р а з л о ж е њ е 
 
 Комисија за доделу средстава из буџета општине Рача за програме у области спорта 
обратила се Општинском Већу Општине Рача, захтевом број:401-121/2013-II-01од 
10.06.2013.године.године, и доставила Записник са састанка на коме  су разматрене приспеле 
пријаве за финансирање програма из буџета општине Рача  на разматрање и одлучивање 
Општинском Већу Општине Рача. 
 Општинско Веће Општине Рача  је разматрало достављени записник комисије  и 
донело Одлуку као у изреци.  
  
                                  ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Бр: 021-302/2013-II-01         П Р Е Д С Е Д Н И К      
Дана: 11.07.2013. године                                                                       Општине Рача 
                                                                                                      Драгана Живановић, с.р.  
 
 
 
 
 
Према решењу Министарства за информисање Републике Србије, број 632-00590/93-03 од 
13.05.1993. године, Службени гласник општине Рача уписан је у регистар средстава јавног 
информисања под редним бројем 1461 од 11.05.1993. године. 
Издаје Општинска управа Рача; Главни и одговорни уредник Душица Миљојковић, секретар 
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205. 


