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На основу члана 31. став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању 

ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“, број 87/2018), члана 46. став 1. тачка 8. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/07, 83/2014,  др. Закон – 

101/2016 – др. Закон и 47/2018),  члана 69. став 1. тачка 19. Статута општине Ражањ („Сл. 

лист општине Ражањ“, број 1/2019), члана 45. и 54. Пословника о раду Општинског већа 

(„Сл. лист општине Ражањ“, број 7/2012/ и члана 140. Закона о општем управном поступку 

(„Сл. гласник РС“, број 18/2016) а на предлог Штаба за ванредне ситуације, Општинско 

веће општине Ражањ, на седници одржаној 25.05.2020. године доноси  

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДРЕЂИВАЊУ СУБЈЕКАТА ОД ПОСЕБНОГ ЗНАЧАЈА ЗА ЗАШТИТУ И 

СПАСАВАЊЕ ОПШТИНЕ РАЖАЊ 

 

Члан 1. 

Овим решењем одређује се  правно лице од значаја за заштиту и спасавање на територији 

општине Ражањ. 

Члан 2. 
Субјекат од значаја за заштиту и спасавање на територији општине Ражањ је: 

 

Редни 

број 

Назив привредног 

друштва – правног лица 

Делатност Седиште 

1. Удружење „Сунчев зрак“ Делатност осталих 

организација на бази 

учлањења 

Улица 

Новоражањска 

број 2 

 

Члан 3. 

Ангажовање правног лица вршиће се у складу са чланом 31. Закона о смањењу ризика од 

катастрофа и управљању у  ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, број 87/2018).  

 

Члан 4. 

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Ражањ“. 

 

 

Датум: 25.05.2020.Г. 

Број: 820-1-16 

                                                                                                    Председник 

                                                                                                   Добрица Стојковић,с.р. 
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Основ израде Извештаја о раду Општинског већа општине Ражањ за период јануар - март  

2020.г.  је у члану 75. Статута општине Ражањ („Сл. лист општине Ражањ“, 1/19) 

односно, члан 48.   Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број („129/07, 

83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018). 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈ O РАДУ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАЖАЊ  

ЗА ПЕРИОД  ЈАНУАР - МАРТ 2020.Г. 

 

 
У складу са надлежностима Општинског већа прописаних Законом, односно Статутом општине 

Ражањ, које су: 

 

1) предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина; 

2) непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине 

општине; 

3) доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не 

донесе буџет пре почетка фискалне године; 

4) врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске 

управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или 

одлуком које доноси Скупштина општине; 

5) решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, 

предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности 

Општине; 

6) прописује посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског 

надзора на основу процене ризика из изворне надлежности Општине, као и посебне 

елементе плана одређеног инспекцијског надзора из изворне надлежности 

Општине; 

7) прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа 

чији је оснивач Општина; 

8) подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради 

даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних 

предузећа; 

9) предлаже акта које доноси Скупштина општине ради заштите општег интереса у 

јавном предузећу и друштву капитала чији је оснивач Општина; 

10) одлучује решењем о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве; 

11) стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности 

Републике; 

12) поставља и разрешава начелника Општинске управе; 

13) доноси План одбране Општине који је саставни део Плана одбране Републике 

Србије, усклађује припреме за одбрану правних лица у делатностима из 
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надлежности Општине са Планом одбране Републике Србије, доноси одлуку о 

организовању и функционисању цивилне заштите и јединица опште намене; 

14) доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним 

ситуацијама и План заштите од удеса; 

15) образује жалбену комисију; 

16) образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности; 

17)  информише јавност о свом раду;   

18) доноси пословник о раду на предлог председника Општине; 

19) врши и друге послове, у складу са законом. 

 

Од  01.01. -31.03. 2020. године одржане су 3 седница Општинског већа општине Ражањ са 

око 50 тачака  дневног реда. Решено је око 50 предмета, и донето преко 50 аката. 

Кроз сва донета акта  Општинског већа (решења, одлуке, закључци и други акти) дата је 

подршка свим сегметнима од јавног интереса и грађанима општине Ражањ. 

Утврђена су и предложена Скупштини општине Ражањ на усвајање следећа акта: 

1. Предлог  Одлуке о измени и допуни одлуке o буџету општине Ражањ за 2020. 

годину; 

2. Предлог Одлуке о ангажовању привредног друштва за ревизију за екстерну 

ревизију завршног рачуна буџета Општине Ражањ за 2019. годину; 

3. Предлог  Одлуке Скупштине Општине Ражањ о реализацији буџета јединице 

локалне самоуправе у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 

2020. годину; 

4. Предлог  Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о максималном броју запослених на 

неодређено време у систему локалне самоуправе за 2017. годину; 

5. Предлог  Локалног Акционог плана запошљавања општине Ражањ за 2020. годину; 

6. Предлог  Одлуке о пријављивању и управљању приватним интересима јавних 

функционера у поступку доношења општих аката; 

7. Предлог  Одлуке о поступку предлагања кандидата за чланове надзорног одбора 

јавног предузећа чији је оснивач Скупштина општине Ражањ; 

8. Предлог  Одлуке о измени и допуни одлуке о одузимању права коришћења на 

непокретности у јавној својини општине Ражањ Месној заједници Ражањ; 

9. Предлог  Одлуке о измени и допуни одлуке о додељивању новчаних награда из 

буџета општине одличним ученицима основних школа на територији општине 

Ражањ; 

10. Предлог  Решења о разрешењу заменика члана Општинске изборне комисије; 

11. Предлог  Решења о именовању заменика члана Општинске изборне комисије; 

12. Извештај о раду Општинског већа општине Ражањ за период  октобар  - децембар 

2019. године; 

13. Извештај о коришћењу средстава буџетског Фонда за заштиту животне средине 

општине Ражањ за 2019. годину; 

14. Предлог  Оперативног Плана одбране од поплава од воде другог реда на територији 

општине Ражањ за 2020. годину; 

15. Предлог Одлуке о измени и допуни одлуке o буџету општине Ражањ за 2020. 

годину; 
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16.  Предлог Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта у државној својини општине Ражањ за 2020. годину; 

17. Предлог Одлуке о измени и допуни одлуке о образовању Савета за здравље 

општине Ражањ; 

18. Предлог Одлуке о измени и допуни одлуке о управљању отпадом; 

19. Захтев  за давање сагласности да Туристичка организација општине Ражањ буде 

један од оснивача Локалне акционе групе Три Мораве. 

20. Извештај о раду Туристичке организације општине Ражањ за 2019. годину; 

21. Извештај о раду за 2019. годину, Дома културе Ражањ; 

22. Програм рада за 2020. годину, Дома културе Ражањ; 

23. Извештај о раду Савета за здравље општине Ражањ за 2019. годину; 

24. Извештај о пословању за пословну 2019. годину, Јавног предузећа „Путеви Ражањ“; 

25. Предлог Одлуке о покрићу губитка за 2019. годину, Јавног предузећа „Путеви 

Ражањ“ Ражањ; 

26. Извештај о раду и финансијском пословању ЈКП „Комуналац“ Ражањ за пословну 

2019. годину; 

27. Предлог Одлуке о расподели добити за 2019. годину, ЈКП „Комуналац“ Ражањ; 

28. Предлог Програма о првој измени Програма пословања ЈКП „Комуналац“ Ражањ за 

2020. годину; 

29. Предлог Решења о престанку функције вршиоца дужности директора Дома културе 

Ражањ; 

30. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Дома културе Ражањ; 

31. Предлог Решења о разрешењу вршиоца дужности директора Туристичке 

организације општине Ражањ; 

32. Предлог Решења о именовању вршиоца дужности директора Туристичке 

организације општине Ражањ; 

Из надлежности Oпштинског већа донета су следећа акта: 

 

1. План заштите и спасавања на територији општине Ражањ; 

2. Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката ради 

остваривања јавног интереса у области јавног информисања у 2020. 

години; 

3. Правилник о начину организовања добровољног рада; 

4. Правилник о накнади трошкова превоза за долазак и одлазак са рада запослених 

у органима општине Ражањ; 

5. Одлука о финансијском плану буџетских дотација за Спортски савез, спортске 

клубове и спортска удружења; 

6. Одлука о финансијском плану буџетских дотација за цркве и верске заједнице са 

територије општине Ражањ; 

7. Програм коришћења средстава буџетског фонда заштите животне средине 

општине Ражањ за 2020.г.  

8. Одлука о покретању поступка реализације пројекта јавно – приватног 

партнерства, са елементима концесије, поверавања обављања комуналне 

делатности градског и приградског превоза путника на територији општине 

Ражањ; 
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9. Решење о именовању Стручног тима за реализацију пројекта јавно – приватног 

партнерства, са елементима концесије, поверавања обављања комуналне 

делатности градског и приградског превоза на територији општине Ражањ; 

10. Предлог Уговора о одржавању сеоских водовода – Црни Као; 

11. Предлог Анекса споразума у вези са финансирањем рада издвојеног одељења 

музичке школе из Алексинца; 

12. Закључак за  стављање ван правне снаге Правилника о раду Општинског савета 

за безбедност саобраћаја на путевима који је донет 11.11.2011.г.; 

13. Одлука о одређивању накнаде за ангажовање противградних стрелаца на 

територији општине Ражањ за 6 лансирних станица за 2020.г.; 

14. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве; 

15. Правилник о организацији рада  Општинске управе општине Ражањ током 

трајања ванредног стања због заразне болести covid-19 („корона вирус”) и 

поступању запослених и радно ангажованих лица: 

16. Одлука о организацији радног времена током ванредног стања; 

 

 

Општинско веће општине Ражањ као другостепени орган није разматрало ни једну 

жалбу. 

 

Решен је 1 захтев Месне заједнице за пренос средстава. 

 

У оквиру својих надлежности Општинско веће је у периоду од 01.01. – 31.03.2020.  години 

у вршењу надзора над радом Општинске управе предузимало активности у циљу 

координације рада организационих јединица Општинске управе у сарадњи са Начелником. 

 

Рад Општинског већа одвијао се на седницама у оквиру надлежности. Чланови 

Општинског већа нису задужени по областима у циљу контроле и праћења активности. 

 

Општинско веће имало је одређену сарадњу са осталим органима, односно установама и 

јавним предузећима, као и другим субјектима у Општини. 

 

 

 

 

                                                                                      Општинско веће општине Ражањ 

                                                                                                     Председник 

                                                                                                 Добрица Стојковић,с.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://obrazovni.us18.list-manage.com/track/click?u=590f206a877d6ef3e3ff55891&id=ca7ebb50c9&e=e1f1b026c1
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