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Општинско веће општине Рача, на седници одржаној дана 26.02.2014. године, на 
основу члана 46. Закона о локалној самоправи („Службени гласник  РС“, број  129/07) , члана  
66. Статута општине Рача(„Сл.гл. општине Рача“, бр. 06/08, 2/10 и 12/10) и члана 37. 
Пословника о раду општинског већа („Сл, гл. општине Рача“ бр. 01/09), сагласно члану17, 
18. и 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (“Службни гласник РС”, бр.41/09),  на 
предлог Општинског савета за безбедност саобраћаја на путевима, донело је:  
 

ПРОГРАМ 
коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја 

на путевима у 2014. години, на територији Општине Рача 
 
 Општински Савет за безбедност саобраћаја на путевима (у даљем тексту: Савет)  
основан је решењем Општинског већа општине Рача  број 344-17/2010-III од 05.07.2010. 
године. 
 Задатак Савета ја да  непрекидно прати стање безбедности саобраћаја на путевима и 
на основу тога покреће иницијативе за предузимање одговарајућих мера и активности у 
циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима, исте предлаже Општинском већу, а 
посебно иницијативе за доношење Програма коришћења средстава за финансирање 
унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Општине Рача. 

Извори средстава за унапређење безбедности саобраћаја су: 
1) Приходи локалног буџета  од наплаћених новчаних казни за прекршаје предвиђене 
прописима о безбедности саобраћаја на путевима, 
2)  Остали приходи буџета јединице локалне самоуправе, 
3) поклони или прилози покровитеља дати јединици локалне самоуправе, 
4) остали приходи.  

Средства од наплаћених новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о 
безбедности саобраћаја на путевима, у висини од 70% припадају буџету Републике, а у 
висини од 30% припадају буџету јединице локалне самоуправе на чијој територији је 
прекршај учињен. Од 30% средстава која припадају буџету јединице локалне самоуправе на 
чијој територији је прекршај учињен, 50% средстава се користи за поправљање саобраћајне 
инфраструктуре јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен и та 
средства се користе за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима.  

Средства за унапређење безбедности саобраћаја  на путевима  се спроводе кроз: 
1) унапређење саобраћајног васпитања и образовања, 
2) техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај 
на путевима и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја, 
3) рад  и активности Општинског савета за безбедност саобраћаја 

 
Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја 

на путевима у 2013. години, на територији Општине Рача утврђују се намене и начин 
коришћења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији 
Општине Рача. 
 

I АКТИВНОСТИ 
 
1. Поправљање саобраћајне  инфраструктуре  
2. Унапређење саобраћајног васпитања и образовања на територији општине Рача 
3.Превентивне активности из области  безбедности саобраћаја у општини Рача 
4. Техничко опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове 
безбедности саобраћаја 
5. Рад  и активности Општинског савета на  унапређењу безбедности саобраћаја 
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I I ПОВЕРАВАЊЕ ПОСЛОВА И СПРОВОЂЕЊЕ 
 
Активности из раздела  I  тачка  1.  и 2. реализоваће се преко Фонда за грађевинско 

земљиште општине Рача и Фонда за локалне и некатегорисане путеве општине Рача (у даљем 
тексту Фондови) Фондови имају обавезу да исти укључи у програм рада и свој финансијски 
план. 

Активности из тачке 3,4,5 спроводи Савет преко раздела 3. глава 3.23 Јавни ред и 
безбедност Одлуке о буџету општине Рача по решењу председника општине. 

Утрошак средстава се реализује у складу са приливом средстава у буџет и 
дефинисаним активностима из Програма, а по утврђеним приоритетима. 
 

III ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 
 
А/ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 

 

 

Средства буџета Општине Рача од наплаћених 
новчаних казни за прекршаје предвиђене 
прописима о безбедности саобраћаја на путевима, а 
који су учињени на триторији Општине Рача  у 
периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. године 1.200.000,00 

 Неутрошена средства из предходне године (2013)     
1.490.930,67  

УКУПНО 
ПРИХОДИ: 

   
2.690.930,67 

 
Б/ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 

 
1. Поправљањe саобраћајне  инфраструктуре у износу 

од  50% од планираних прихода 
 1.345.465,00 

1.1 
 
 

Израда пројектно-техничке документације за инвентар 
путне мреже  

545.465,00 
1.2 Набавка, замена и постављање хоризонталне и 

вертикалне саобраћајне сигнализације  и опреме  на 
путевима и улицама у општини Рача 800.000,00 

2.    Унапређење саобраћајног васпитања и образовања 
на територији општине   250.000,00 

2.1 Набавка публикација за децу у предшколским 
установама и основним школама у Општини Рача  250.000,00 

3.  Превентивне активности из области безбедности 
саобраћаја у општини Рача 470.000,00 

4 Техничко опремање јединица саобраћајне полиције 
и других органа надлежних за послове безбедности 
саобраћаја   460.000,00 

5.  Рад Општинског савета за безбедност саобраћаја 
165.465,00 

5.1 Трошкови усавршавања чланова савета (семинари, 
радионице и сл.) 165.465,00  

 УКУПНО РАСХОДИ: 2.690.930,67 
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IV 
 

 Активности  из тачке  1. реализоваће се преко Фонда за грађевинско земљиште 
општине Рача и Фонда за локалне и некатегорисане путеве општине Рача (у даљем тексту 
Фондови) и односе се на израду пројектно-техничке документације за  инвентар путне 
мреже, замена и постављање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације на 
путевима и улицама у општини Рача,  

Активности  из тачке  2. реализоваће се преко Фонда за грађевинско земљиште 
општине Рача и односе се на набавка публикација за децу у предшколским установама и 
основним школама у Општини Рача. 

Активности  из тачке  3.  реализоваће се преко раздела 3 глава 3.19 , функција 360 
Јавни ред и безбедност Одлуке о буџету општине Рача по решењу председника општине, а 
односе се  на увођење видео надзора у улицама централног дела градског насеља Рача. 

Под увођењем видео надзора подразумева се израда Идејног пројекта као и техничко 
постављање надзора над софтверским решењем. 

У складу са планираним и расположивим средствима затражиће се понуде добављача, 
а савет  за саобраћај  ће накнадно утврдити приоритете у спровођењу ових 
активности.Уколико расположива средства представљају ограничавајући фактор постоји 
могућност доношења Одлуке о фазном спровођењу ове активнисти. 

Активности  из тачке 4.  реализоваће се преко раздела 3 глава 3.19 , функција 360 
Јавни ред и безбедност Одлуке о буџету општине Рача по решењу председника општине, а 
односе се  техничко опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за 
послове безбедности саобраћаја, по приоритету који ће доставити ПС Рача, а који мора 
усвојити Општински Савет за безбедност саобраћаја на путевима општине Рача. 

Активности  из тачке 5.  реализоваће се преко раздела 3 глава 3.01 општинска управа, 
позиције 044 економска класификација 422 -а односи се Трошкови усавршавања чланова 
савета (семинари, радионице и сл.). 

 
 Средства се распоређују у складу са утврђеним активностима и финансијским планом. 
Приоритет расподеле утврђује се  у складу са приливом средстава планираних овим 
програмом и утврђеним приоритетом активности. 
 

V 
 
          Наредбодавац за распоред средстава из овог Програма је Председник општине Рача. 
 

VI 
 

 Овај програм на предлог Савета усваја Општинско веће општине Рача. 
 По истеку календарске године Савет је обавезан да  достави извештај о остварењу 
предложеног програма и предложи Општинском већу на усвајање. 
 Уколико постоје неискоришћена средства  чија намена је утврђена овим програмом, 
Сaвет предлаже Општинском већу  да за наведена средства донесе решење о коришћењу 
истих, а за  конкретне активности у складу са програмом. 
 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 
 
Бр. 021-47/2014-II-01     Председник Општинског већа 
Дана:26.02.2014. године          Драгана Живановић, с.р. 
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Општинско Веће општине Рача, на седници одржаној дана 26.02.2014. 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 и 12/10) и члана 37. 
Пословника о раду Општинског већа ("Сл. гласник општине Рача", број 01/09), донело је: 

 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности и одобравању средстава месној заједници Ђурђево  

 
 

1. Даје се сагласност Месној заједници Ђурђево о прихватању обавеза за закључење 
Уговора за реконструкцију старог, дотрајалог WC-а. 
 

2. Одобравају се финансијска средства у износу до 400.000,00 динара урачунатим  ПДВ-
ом из Будџета општине Рача за 2014.годину. 

 
3. Решење ступа на снагу даном доношења и исто објавити у Службеном гласнику 

општине Рача. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
          Општинском Већу Општине Рача, обратила се Месна заједница Ђурђево захтевом 
број: 401-32/2014-II-01, од 25.02.2014. године и затражила сагласност о прихватању обавеза 
за закључење уговора за реконструкцију старог и дотрајалог ВЕ ЦЕ-а кога користе деца 
основне школе и грађани који долазе у цркву, продавницу и на спортске терене и одобрењу 
финансијских средстава у износу до 400.000,00 динара са урачунатим ПДВ-ом. 
    Ценећи захтев оправданим Општинско Веће Општине Рача донело је Одлуку као у 
изреци. 
                                  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
Бр: 401-32/2014-II-01           П Р Е Д С Е Д Н И К 
Дана: 26.02.2014. године.                                                            Општинског већа 
   Драгана Живановић, с.р. 
 
 

На основу чл. 48. став 3. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС  бр. 9/02, 
87/02, 66/05,54/09, 73/10, 79/11, 93/12, 62/13 и 63/13), и члана 12. Одлуке о буџету општине 
Рача за 2014. годину (Службени Гласник општине Рача број  19 /13), Општинско веће 
општине Рача  доноси: 

 
Решење 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
 
 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Рача за 2014. годину,  Раздео 

3, Глава 3.24, организациона класификација 70040, позиција 176, функционална 



Број 3, страна 6 Службени гласник општине Рача 26.02.2014. године 

класификација 130, извор финансирања 01,  економска класификација 499- Средства 
резерве – текућа буџетска резерва, одобравају се средства за  финансирање редовне 
делатности  у 2014. години  у износу 100.000, 00 динара. 
 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру: 
 

                                        Раздела 3, глава 3.10, Фонд за грађевинско земљиште,  извор финансирања 
01, функционална класификација 620-развој заједнице, економска класификација 425 – 
текуће поправке и одржавање – 50.000,00 динара; 
                       Раздела 3, глава 3.14, Туристичка организација Рача, функционална 
класификација 473-туризам, извор финансирања 01: -  економска класификација 482 – 
Порези, обавезне таксе и казне – 50.000,00 динара; 

 
              3.   О реализацији овог решења стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије, 
јавне набавке и утврђивање, наплату и контролу јавних прихода. 
 

  4.    Ово решење објавити у Службеном гласнику општине Рача.   
 
 

 
 
Број : 401- 35/2014-II-01                                                             Председник ОВ општине Рача 
У Рачи, дана:  26.02.2014. године                                          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. 


