Рача, 20.01.2020. године – број 1

Цена 100,00 динара

САДРЖАЈ
Одлуке
Одлука о усвајању програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности
саобраћаја на путевима у 2020. години, на територији општине Рача
Одлука о давању сагласности на План јавних набавки Општинске управе општине Рача за
2020. годину
Одлука о давању сагласности на План набавки Општинске управе општине Рача, на које се
Закон не примењује, за 2020.годину
Правилници
Правилник о раду Општинског савета за безбедност саобраћаја на путевима
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Општинско Веће општине Рача на седници одржаној дана 20.01.2020. године, на основу
члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07), члана 71. Статута
општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 3/2019) члана 37. Пословника о раду
Општинског већа ("Сл. гласник општине Рача", број 01/09, 17/16), члана 17, 18. и 19. Закона о
безбедности саобраћаја на путевима (“Службни гласник РС”,бр. 41 /2009, 53/2010, 101/2011,
32/2013 – одлука УС , 55/2014, 96/2015 – др.Закон , 9/2016 – одлука УС , 24/2018, 41/2018,
41/2018 – др. закон 87/2018), тачке 3. Решења о оснивању општинског савета за безбедност
саобраћаја на путевима („Сл. Гласник 7/2010 и 31/2016), и Правилника о раду Општинског
Савета за безбедност саобраћаја на путевима број 110-4/2010-III од 29.07.2010. године, донело
је:
ОДЛУКУ О УСВАЈАЊУ
ПРОГРАМА
коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у
2020. години, на територији Општине Рача
Општински Савет за безбедност саобраћаја на путевима (у даљем тексту: Савет)
основан је решењем Општинског већа општине Рача општине Рача.
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 2019. 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
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4. Научно истраживачки рад у области безбедности саобраћаја
4. Техничко опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове
безбедности саобраћаја
5. Рад и активности Општинског савета на унапређењу безбедности саобраћаја
III ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2020 годину
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 01.01.2020. до 31.12.2020. године

1

8.000.000,00
УКУПНО
ПРИХОДИ:

8.000.000,00

Б/ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ
1.

Поправљањe саобраћајне инфраструктуре у износу
од 50% од планираних прихода
4.000.000,00

1.1

1.2

1.3
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5.

Израда пројеката којима се унапређује безбедност
саобраћаја у школским зонама на територији општине
Рача –односно израда пројеката саобраћајних знакова са
изменљивим садржајем у функцији обавештавања,
смањења и контроле брзине кретања возила
500.000,00
Реализација пројеката којима се унапређује безбедност
саобраћаја у школским зонама на територији општине
Рача –односно израда пројеката саобраћајних знакова са
изменљивим садржајем у функцији обавештавања,
смањења и контроле брзине кретања возила, односно
постављање истих
2.900.000,00
Одржавање система видео надзора
600.000,00
Унапређење саобраћајног васпитања и образовања
на територији општине
1.200.000,00
Набавка публикација за децу у предшколским
установама и основним школама у Општини Рача
200.000,00
Едукација ученика основних и средњих школа на
територији општине Рача о ризицима и опасностима
којима су изложени као учесници у саобраћају
400.000,00
Организовање такмичења из безбеднсоти саобраћаја за
ученике првог разреда и за ученике осмог разреда и
ученике четврте године средње школе
200.000,00
Награде за такмичаре ( бицикл, лап-топ, игрица о
саобраћају)
200.000,00
Реализација кампање са агенцијом за безбедност
саобраћаја
200.000,00
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Превентивне активности из области безбедности
саобраћаја у општини Рача
300.000,00
Набавка ауто –седишта за децу рођену у 2020 години
300.000,00
Научно истражвички рад у области безбедности
саобраћаја
1.200.000,00
Израда стратегије безбедности саобраћаја на територији
општине Рача за период од пет година са акционим
планом спровођења
1.200.000,00
Техничко опремање јединица саобраћајне полиције
и других органа надлежних за послове безбедности
саобраћаја
600.000,00
Набавка техничких средстава за за потребе рада
саобраћајне полиције
600.000,00
Рад Општинског савета за безбедност саобраћаја
700.000,00
Рад техничког лица на изради аката потребних за
спровођење програма -члана савета
400.000,00
Трошкови усавршавања чланова савета (семинари,
радионице
репрезентација и набавка опреме и
средстава за рад савета
300.000,00
УКУПНО РАСХОДИ:

8.000.000,00

I I I СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ
Активности из тачке 1, 2, 3, 4, 5, 6 реализоваће се преко Програма 0602-0008 jaвни
ред и безбедност преко раздела 5. глава 5.12, функција 360 Јавни ред и безбедност Одлуке о
буџету општине Рача за 2020 годину по решењу председника општине.
IV
Наредбодавац за распоред средстава из овог Програма је Председник општине Рача.
V
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
Број: 344-6/2020-II-01
Датум: 20.01.2020.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Ненад Савковић, с.р.
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС број, 129/2007,
83/2014-др. закон, 101/2016 др. закон и 4/2018) , члана 71. Статута општине Рача ("Сл. гласник
општине Рача", број 3/2019), и члана 37. Пословника о раду Општинског већа ("Сл. гласник
општине Рача", број 01/09 и 17/16), Општинско веће општине Рача је на седници одржаној
20.01.2020 донело следећу
OДЛУКУ
1. Даје се сагласност на План јавних набавки Општинске управе општине Рача за
2020.годину
2. Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рача.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 404-4/2020-II-01
Датум: 20.01.2020.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Ненад Савковић, с.р.

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС број, 129/2007,
83/2014-др. закон, 101/2016 др. закон и 4/2018) , члана 71. Статута општине Рача ("Сл. гласник
општине Рача", број 3/2019), и члана 37. Пословника о раду Општинског већа ("Сл. гласник
општине Рача", број 01/09 и 17/16), Општинско веће општине Рача је на седници одржаној
20.01.2020 донело следећу
OДЛУКУ
1. Даје се сагласност на План набавки Општинске управе општине Рача, на које се
Закон не примењује, за 2020.годину .
2. Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рача.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 404-5/2020-II-01
Датум: 20.01.2020.године

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
Ненад Савковић, с.р.
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На основу члана 8. став 3. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ( „Сл. гласник
РС“, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13-одлука УС и 55/14) на Седници одржаној 16.01.2020.
године, Савет за безбедност саобраћаја на путевима општине Рача доноси
П Р А В И Л Н И К О РАДУ
ОПШТИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Правилником ближе се уређује организација, начин рада, извештавање и
праћење рада савета за безбедност саобраћаја на путевима (у даљем тексу савет).
Члан 2.
Савет је стручно радно тело које оснива општинско веће општине Рача, ради
обављања послова из области безбедности саобраћаја на путевима, који су у надлежности
општине Рача.
Савет има континуирани задатак подстицања, организовања и усклађивања послова
безбедности саобраћаја на путевима из надлежности јединице локалне самоуправе.
Савет разматра предлоге и даје мишљења на сва актa који се односе на безбедност
саобраћаја на путевима на подручју јединице локалне самоуправе.
Члан 3.
Одредбе овог правилника обавезујуће су за све чланове савета и друга лица која
учествују у раду или присуствују седницама савета.
ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА САВЕТА
Члан 4.
Оснивање и именовање чланова савета
Општинско веће општине Рача доноси Решење о оснивању савета за безбедност
саобраћаја на путевима.
Решењем о оснивању дефинишу се сврха и разлог оснивања, задаци и начин рада
Савета, именовање чланова Савета за безбедности саобраћаја на путевима.
Решење садржи наведене појединачне чланове савета са њиховим функцијама
(председник, заменик председника, секретар, члан...) у оквиру савета, стручној спреми,
институцијама из којих долазе и радном месту.
Решењем о именовању утврђује се период на који се одређени састав Савета именује.
Решење о именовању достављају се писаним путем свим именованим члановима
савета.
Члан 5.
Чланови савета бирају се из органа, организација, институција и других субјеката који
делују у систему безбедности саобраћаја на путевима на подручју општине Рача.
Лица из става 1. овог члана могу се изабрати од представника надлежних органа за
послове финансија и јавних набавки, за послове безбедности и регулисања саобраћаја, за
комуналне и инспекцијске послове, послове саобраћајне полиције, од представника
правосудних органа, затим из здравственог сектора, образовног сектора, невладиног сектора,
од представника општинских савета родитеља предшколских и школских установа, медија,
управљача пута, чланова породица жртава саобраћајних незгода, као и других субјеката који
делују у систему безбедности саобраћаја.
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Члан 6.
У раду савета учествују председник, заменик председника, чланови савета, као и
представници других заинтересованих субјеката по позиву председника
Члан 7.
Савет може формирати радне групе као облик непосредног рада чланова Савета које су
задужене за поједине области рада у безбедности саобраћаја на путевима.
Организују се радне групе за:
1. унапређење саобраћајног образовања и васпитања,
2. унапређење безбедности путева и улица у Општини Рача,
3. техничко регулисање саобраћаја,
4. превентивно-промотивне активности у безбедности саобраћаја и
5. научно истраживачког рада из области безбедности саобраћаја на путевима
6. друге радне групе.
Свака радна група има председника и најмање два члана. Председника и чланове радне
групе именује Општински савет на својој седници. Председник радне групе се именује из
редова чланова Савета, а чланови могу бити и друга лица.
Председник и чланови радне групе доносе писмени извештај у коме износе свој став о
питањима за која је радна група оформљена. Председник односно члан радне групе може
изузети своје мишљење делимично или у целини.
О организовању, саставу и задацима и обавезама радних група Општински савет доноси
посебан закључак.
Изузетно од одредаба овог члана, представници Агенције могу учествовати у раду
савета без позива, али без права гласа.
Члан 8.
Члановима савета може се исплатити новчана накнада за рад на седницима савета.
Стручне, организационе и административно техничке послове за потребе општинског
савета обављаће извршилац за послове саобраћаја -члан савета.
Лице из претходног става има право на новчану накнаду која ће бити утврђена
посебним актом у оквиру средстава која су предвиђена Програмом рада савета за безбедност
саобраћаја.
Савет за безбедност саобраћаја утврђује предлог решења о висини новчане накнаде а
исплата ће се вршити по решењу председника општине Рача у складу са Програмом рада
савета за безбедност саобраћаја који усвоја општинско веће општине Рача.
Члан 9.
Чланство у савету престаје разрешењем или оставком
Члан савета може поднети оставку или бити разрешен
Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, уколико члан савета узастопно три или више пута
неоправдано одсуствује са седница савета, покреће се поступак за његово разрешење
Члан 10.
Чланове савета разрешава надлежни орган, на предлог председника савета, односно
већине чланова савета.
Председника савета разрешава надлежни орган, на предлог већине чланова савета.
Истовремено са предлогом за разрешење, Надлежном органу подноси се предлог за
именовање новог члана Савета.
Надлежни орган решењем именује и разрешава чланове.
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Члан 11.
Члану савета који поднесе оставку функција престаје даном одржавања седнице
надлежног органа на којој је констатовано да је оставка поднета.
Организација, институција или субјекат из чијих редова је члан савета који је поднео
оставку, Надлежном органу подноси предлог за именовање новог члана савета.
На истој седници доноси се Решење о изменама и допунама Решења о именовању
чланова савета. О поднетој оставци не отвара се претрес, нити се одлучује.
НАЧИН РАДА И ОДЛУЧИВАЊА САВЕТА
Сазивање седница савета
Члан 12.
Савет ради и одлучује о пословима из свог делокруга на седницама. Седница Савета
може се одржати ако истој присуствује већина од укупног броја чланова Савета.
Члан 13.
Председник Савета председава седницом Савета, организује и усклађује рад Савета и
одговоран је за законитост рада Савета.
Председника Савета у случају одсутности или спречености да остварује своје функције
у Савету замењује заменик председника савета.
Члан 14.
Седницу Савета отвара председник Савета и утврђује да ли седници присуствује
довољан број чланова за пуноважно одлучивање. У случају да седници не присуствује
довољан број чланова за одлучивање, седница се одлаже. У том случају се одсутним
члановима доставља писано обавештење о дану одржавања нове седнице.
Члан 15.
Материјал за одржавање седница
Председник Савета сазива седнице Савета писменим путем по својој иницијативи.
Позив за седницу садржи место и време одржавања седнице.
Позив за седницу доставља се члановима Савета најмање 3 дана пре дана за који се
сазива седница.
Изузетно, позив за седницу може се доставити и у краћем року, при чему је председник
Савета дужан да на почетку седнице образложи такав поступак. Уз позив за седницу
члановима Савета се доставља предлог дневног реда, материјал који се односи на предлог
дневног реда и записник са претходне седнице. У хитним случајевима, седница Савета се може
заказати и усменим путем.
Вођење седнице савета
Члан 16.
Седница Савета се одвија по утврђеном дневном реду. Дневни ред предлаже
председник Савета. Дневни ред се утврђује на основу предлога дневног реда који је назначен
у позиву за седницу Савета.
Сваки члан Савета има право да предложи измене и допуне дневног реда. Председник
Савета позива чланове да се изјасне о предлогу дневног реда. Ако нема примедби на предлог
дневног реда, предлог за измену и допуну, председник констатује да је предложени дневни ред
усвојен.
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Члан 17.
Када је дневни ред утврђен, прелази се на рад према усвојеним тачкама дневног реда.
Ако је то потребно, расправљање по појединим тачкама дневног реда може почети излагањем
одређеног известиоца.
После излагања известиоца (ако га има), води се расправа о питању које је на дневном
реду. Сваки учесник у дискусији може да изнесе предлог за решење питања о коме се
дискутује.
Члан 18.
Нико не може дискутовати на седници Савета пре него што затражи и добије реч од
председавајућег на седници.
Председавајући је дужан да сваком члану Савета да реч за дискусију по тачки дневног
реда. На предлог председника Савета, у зависности од обима дневног реда, Савет може пре
преласка на дневни ред да одлучи да се трајање појединачних дискусија ограничи.
У раду Савета, по позиву, могу учествовати, без права одлучивања, представници
градских и републичких предузећа, установа, органа и организација, када се на седници
разматрају питања из њихове надлежности.
Председавајући може дати реч и другим лицима позваним на седницу.
Члан 19.
Када председник Савета сматра да је питање, које је на дневном реду седнице, довољно
разјашњено може предложити да се дискусија оконча и да се приступи доношењу одговарајуће
одлуке.
Члан 20.
Савет одлучује јавним гласањем, већином гласова присутних чланова Савета. Право
гласа и одлучивања на седници Савета имају председник, заменик председника и чланови
Савета.
Члан 21.
О реду на седници стара се председник. За повреду реда на седници Савета може се
изрећи мера упозорења и одузимања речи.
Члан 22.
Мера упозорења се изриче члану Савета који својим понашањем, узимањем речи
када му председник није дао, упадање у реч говорнику или сличним поступком нарушава ред
на седници или поступа противно одредбама овог Правилника.
Мера одузимања речи изриче се члану Савета који својим говором нарушава ред на
седници или повређује одредбе овог Правилника, а већ је на истој седници упозорен на
придржавање реда.
Уколико члан Савета и после одузимања речи настави да својим говором и
понашањем нарушава ред на седници Савета или поступа супротно одредбама овог
Правилника, председник може да прекине седницу с тим што ће одредити време и датум
наставка седнице. Меру упозорења и одузимања речи изриче председник Савет
Члан 22.
О раду седнице Савета води се записник.
Записник води члан Савета.
Записник садржи имена присутних чланова, дневни ред седнице, име председавајућег
на седници, имена чланова који не присуствују седници, имена лица која по позиву учествују
на седници, питања која су разматрана на седници и закључке донете по тим питањима.
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Председник, заменик председника и чланови Савета имају право да ставе примедбе на
записник. Приликом усвајања записника, Савет одлучује о примедбама које су стављене на
записник. Записник потписују председавајући и сви чланови Света који су присуствовали
седници Савета, као и члан Савета који води Записник.
Задаци савета
У остваривању циљева у области безбедности саобраћаја на путевима, задаци Савета су:
1) анализа стања безбедности саобраћаја на подручју општини Рача, на основу података о
обележјима значајним за безбедност саобраћаја и најмање два пута годишње подношење
Извештаја о стању безбедности саобраћаја Надлежном органу
2) непрекидно праћење и предлагање мера за унапређење безбедности саобраћаја на
путевима на подручју општине Рача, на основу података о обележјима значајним за
безбедност саобраћаја,
3) сагледавање и оцењивање проблема безбедности саобраћаја са прецизним одређивањем
надлежности субјеката који делују у систему безбедности саобраћаја на подручју општине
Рача.
4) предлагање мера и активности у циљу унапређења саобраћајног образовања и васпитања
деце и других рањивих категорија учесника у саобраћају.
5) обављање превентивно-промотивних активности и вођење кампања о безбедности
саобраћаја на подручју општине Рача
6) спровођење активности на изради и предлагању стратегије и годишњег плана безбедности
саобраћаја на путевима, које доноси Надлежни орган, у складу са Националном
стратегијом и Акционим планом које доноси Влада Републике Србије,
7) израда Предлога програма,
8) достављање Предлога програма на усвајање Надлежном органу.
9) израда годишњег Извештаја о реализацији планираних активности и утрошку средстава за
унапређење безбедности саобраћаја на путевима на подручју општине Рача.
10) достављање Извештаја о реализацији планираних активности на усвајање Надлежном
органу,
11) израда других извештаја на захтев Агенције у складу са одредбама овог правилника,
12) иницирање и остваривање сарадње и координација рада свих органа и организација које
превентивно и едукативно делују у систему безбедности саобраћаја на путевима на
подручју јединице територијалне аутономије, односно јединице локалне самоуправе,
13) иницирање и остваривање сарадње са осталим субјектима и удружењима ван подручја
јединице локалне самоуправе, у циљу организације заједничких активности које ће
допринети повећању безбедности саобраћаја на путевима,
14) обављање других послова и активности везаних за унапређење безбедности саобраћаја на
путевима у складу са Законом, овим правилником и другом регулативом која уређује
наведену област
АКТИ САВЕТА
Члан 23.
Савет доноси предлоге и закључке који се достављају Општинском већу на даљу
надлежност.
Члан 24.
Одлуке које донесе Савет потписује председник Савета, а у случају његове спречености,
заменик председника Савета.
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Члан 25.
Председник је дужан да одустане од примене одлуке Савета за коју сматра да није у складу са
Законом.
Члан 26.
У свом раду Савет користиће печат Председника општине Рача.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник број 110-4/2010-III oд
29.07.2010 године
Члан 28.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
општине Рача".
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