Рача, 14.03.2018. године – број 3

Цена 100,00 динара

САДРЖАЈ
Одлуке
Одлука о усвајању тромесечног извештаја о реализацији програма пословања ЈП за
управљање и развој инфраструктурних објеката Рача
Одлука о усвајању годишњег извештаја Савета за здравље општине Рача за 2017. годину
Одлука о преносу права јавне својине на другог носиоца права јавне својине без накнаде
Одлука о усвајању почетног ликвидационог биланса "Инкубатор центар за развој
предузетништва Рача доо – у ликвидацији"
Одлука о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и
накнаде за рад принудног управника у стамбеним и стамбено-пословним зградама на
територији општине Рача
Одлука о давању сагласности Председнику општине Рача за потписивање уговора за израду
пројеката за конкурисање по расписаним јавним позивима
Одлука о давању сагласности Председнику општине Рача за потписивање уговора са ЈП за
управљање и развој инфраструктурних објеката Рача
Одлука о исправци техничке грешке
Правилници
Правилник о коришћењу службених возила за потребе органа општине Рача
Програми
Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на
путевима у 2018. години, на територији Општине Рача
Решења
Решење о разрешењу Комисије за спровођење поступка прибављања у јавну својину,
отуђења непокретности из јавне својине и давања у закуп ствари у јавној својини општине
Рача
Решење о именовању Комисије за спровођење поступка прибављања у јавну својину,
отуђења непокретности из јавне својине и давања у закуп ствари у јавној својини општине
Рача
Решење о поништавању решења Скупштине општине Рача број 020-22/2000-01 од
29.06.2000. године
Закључци
Закључак о исправци техничке грешке

2
23
26
27
27
31
32
32
33
38

41
42
43
44
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14.03.2018. године

На основу члана 45. става 1. тачке 27) Статута општине Рача ("Службени гласник
општине Рача", број 6/08, 2/2010, 12/2010 и 13/17), Скупштина општине Рача, на седници
одржаној дана 14.03.2018. године, на предлог Општинског већа општине Рача, донела је:

ОДЛУКУ
1. Усваја се тромесечни извештај о реализацији програма пословања Јавног предузећа
за управљање и развој инфраструктурних објеката из Раче за период 06.04.2017. до
31.12.2017.године.
2. Извештај број 47 од 14.02.2018.године у писаном облику чини саставни део ове
Одлуке.
3. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-28/2018-I-01
Дана: 14.03.2018. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

Предузеће: ЈП за
управљање и
развој
инфраструктурни
х објеката, Рача
Матични број:
21279579

БИЛАНС УСПЕХА за период 06.04. – 31.12.2017.

у 000 динара
Група рачуна,
рачун

1

ПОЗИЦИ
ЈА

AOП

2

3

Реализација
01.0131.12.201 .
Претходна
година

План за
01.0131.12.2017.
Текућа година

4

Ин
декс
реали
зациј
а
01.01. –
31.12./
план
01.01. 31.12.

06.04 – 31.12.2017.
План

5

Реализација

6

7

8

ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА
60 до 65, осим 62 и
63
А.

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

1001

60

I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ

1002

600

1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем
тржишту

1003

601

2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на
иностраном тржишту

1004

602

3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту

1005

603

4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном
тржишту

1006

604

5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту

1007

605

6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту

1008

II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
61

1009

610

1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима
на домаћем тржишту

1010

611

2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима
на иностраном тржишту

1011

612

3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на
домаћем тржишту

1012

7.720

7.720

5127

0,66

3.320

3.320

1263

0,38
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613

4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима
на иностраном тржишту

1013

614

5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту

1014

615

6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту

1015

64

III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.

1016

65

IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

1017

14.03.2018. године
3320

3320

1263

0,38

4.400

4.400

3.864

0,87

РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА

5.217

Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
50 до 55, 62 и 63

1018

50

I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ

1019

62

II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ

1020

630

III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ
ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1021

631

IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА
И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА

1022

V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА

1023

51 осим 513
513

VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ

1024

52

VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ

1025

53

VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА

1026

540

IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ

1027

X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА

1028

XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

1029

В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0

1030

Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0

1031

541 до 549
55

66

Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)

66, осим 662, 663 и I. ФИНАНСИЈСКИ
664
ФИНАНСИЈСКИ

ПРИХОДИ

ОД

1032

ЛИЦА

И

ОСТА
ЛИ

ПРИХОДИ

1033

660

1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица

1034

661

2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица

1035

665

3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата

1036

500

500

379

0,75

40
2.291

2.291

3.268

1,42

1.351
48

440

440

131

90

0,29
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669

4. Остали финансијски приходи

1037

662

II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)

1038

III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ
КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

1039

Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

1040

663 и 664
56

56, осим 562, 563 и I. ФИНАНСИЈСКИ
564
ЛИЦИМА

РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ

И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

1041

560

1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима

1042

561

2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима

1043

565

3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата

1044

4. Остали финансијски расходи

1045

II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

1046

III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ
КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)

1047

Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)

1048
1049

683 и 685

Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)
З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ
ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

583 и 585

И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ
ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

1051

Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

1052

К. ОСТАЛИ РАСХОДИ

1053

566 и 569
562
563 и 564

67 и 68, осим 683
и 685
57 и 58, осим 583
и 585

14.03.2018. године

10

10

10

10

10

10

1050

Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
1054

Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА
1055
69-59

М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1056

59-69

Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА

1057

Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

1058

О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА

1059

90

П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК
I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА

1060

део 722

II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА

1061

део 722

III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА

1062

Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА

1063

С. НЕТО ДОБИТАК

1064

Т. НЕТО ГУБИТАК

1065

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА

1066

II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ

1067

III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА

1068

IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ

1069

721

723

90

V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ
1. Основна зарада по акцији

1070
1071

2. Умањена (разводњена) зарада по акцији

Oвлашћено лице:

Датум: 14.02.2018..

М.П.
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Предузеће: ЈП за управљање и
развој инфраструктурних објеката
Матични број:21279579

у 000 динара

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

Група рачуна, рачун

ПОЗИЦИЈА

АОП

Стање на дан
31.12.201 .
Претходна
година

31.12.2017.

Планирано стање
на дан
31.12.2017
Текућа година
План

Индекс
реализација
31.12.2017. /
план 31.12.2017

Реализација

АКТИВА
0

1
010 и део 019

А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

001

Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)

002

I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)

003

1. Улагања у развој

004

2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права

005

013 и део 019

3. Гудвил

006

014 и део 019

4. Остала нематеријална имовина

007

015 и део 019

5. Нематеријална имовина у припреми

008

016 и део 019

6. Аванси за нематеријалну имовину

009

011, 012 и део 019

II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 +
0016 + 0017 + 0018)

010

1. Земљиште

011

022 и део 029

2. Грађевински објекти

012

023 и део 029

3. Постројења и опрема

013

024 и део 029

4. Инвестиционе некретнине

014

025 и део 029

5. Остале некретнине, постројења и опрема

015

026 и део 029

6. Некретнине, постројења и опрема у припреми

016

027 и део 029

7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми

017

028 и део 029

8. Аванси за некретнине, постројења и опрему

018

2
020, 021 и део 029

3
030, 031 и део 039

III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)

019

1. Шуме и вишегодишњи засади

020

032 и део 039

2. Основно стадо

021

037 и део 039

3. Биолошка средства у припреми

022

038 и део 039

4. Аванси за биолошка средства

023

04. осим 047

IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 +
0030 + 0031 + 0032 + 0033)

024

040 и део 049

1. Учешћа у капиталу зависних правних лица

025

041 и део 049

2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима

026

042 и део 049

3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за
продају

027

део 043, део 044 и део 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима
049

028

део 043, део 044 и део 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима
049

029

део 045 и део 049

6. Дугорочни пласмани у земљи

030

део 045 и део 049

7. Дугорочни пласмани у иностранству

031

046 и део 049

8. Хартије од вредности које се држе до доспећа

032

048 и део 049

9. Остали дугорочни финансијски пласмани

033

V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)

034

050 и део 059

1. Потраживања од матичног и зависних правних лица

035

051 и део 059

2. Потраживања од осталих повезаних лица

036

052 и део 059

3. Потраживања по основу продаје на робни кредит

037

053 и део 059

4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу

038

054 и део 059

5. Потраживања по основу јемства

039

055 и део 059

6. Спорна и сумњива потраживања

040

056 и део 059

7. Остала дугорочна потраживања

041

5

2.250

2250

1146

0,62

2.250

2.250

1146

0,62

2.250

2250

1146

0,62
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В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА

042

Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)

043

Класа 1

I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)

044

10

1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар

045

11

2. Недовршена производња и недовршене услуге

046

12

3. Готови производи

047

13

4. Роба

048

14

5. Стална средства намењена продаји

049

15

6. Плаћени аванси за залихе и услуге

050

II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 +
0057 + 0058)

051

200 и део 209

1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица

052

201 и део 209

2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица

053

202 и део 209

3. Купци у земљи – остала повезана правна лица

054

203 и део 209

4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица

055

204 и део 209

5. Купци у земљи

056

205 и део 209

6. Купци у иностранству

057

206 и део 209

288

7. Остала потраживања по основу продаје

058

21

III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА

059

22

IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

060

V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ
КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА

061

VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 +
0067)

062

230 и део 239

1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица

063

231 и део 239

2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица

064

232 и део 239

3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи

065

233 и део 239

4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству

066

236
23 осим 236 и 237

234, 235, 238 и део 239 5. Остали краткорочни финансијски пласмани
VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

068

27

VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

069

IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

070

Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)

071

Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА

072

88

264

264

216

067

24

28 осим 288

14.03.2018. године

48

2.250

1.410

0,62

ПАСИВА
А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421)
≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)

0401

30

I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)

0402

300

1. Акцијски капитал

0403

301

2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу

0404

302

3. Улози

0405

303

4. Државни капитал

0406

304

5. Друштвени капитал

0407

305

6. Задружни удели

0408

306

7. Емисиона премија

0409

309

8. Остали основни капитал

0410

31

II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ

0411

III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ

0412

32

IV. РЕЗЕРВЕ

0413

330

V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ
НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ

0414

33 осим 330

VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И
ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА

0415

047 и 237

910
1000

1000

1000

100
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14.03.2018. године

(потражна салда рачуна групе 33 осим 330)
VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И
ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна
салда рачуна групе 33 осим 330)

0416

34

VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)

0417

340

1. Нераспоређени добитак ранијих година

0418

341

2. Нераспоређени добитак текуће године

0419

33 осим 330

IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ

0420

35

X. ГУБИТАК (0422 + 0423)

0421

350

1. Губитак ранијих година

0422

351

2. Губитак текуће године

0423

Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)

0424

40

X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)

0425

400

1. Резервисања за трошкове у гарантном року

0426

401

2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава

0427

403

3. Резервисања за трошкове реструктурирања

0428

404

4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених

0429

405

5. Резервисања за трошкове судских спорова

0430

6. Остала дугорочна резервисања

0431

402 и 409
41

II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)

0432

410

1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал

0433

411

2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима

0434

412

3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима

0435

413

4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана

0436

414

5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи

0437

415

6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству

0438

416

7. Обавезе по основу финансијског лизинга

0439

419

8. Остале дугорочне обавезе

0440

498

В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

0441

Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)

0442

42

I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 +
0449)

0443

420

1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица

0444

421

2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица

0445

422

3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи

0446

423

4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству

0447

427

5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених
продаји

0448

6. Остале краткорочне финансијске обавезе

0449

II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ

0450

42 до 49 (осим 498)

424, 425, 426 и 429
430

III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)

0451

431

1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи

0452

432

2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству

0453

433

3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи

0454

434

4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству

0455

435

5. Добављачи у земљи

0456

436

6. Добављачи у иностранству

0457

43 осим 430

439
44, 45 и 46
47
48
49 осим 498

89

7. Остале обавезе из пословања

0458

IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

0459

V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ

0460

VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ

0461

VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА

0462

Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415
– 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0

0463

Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0

0464

Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА

90

90

1250

1000

401

0,40

250

99

0,39

2250

1.410

0,62

Oвлашћено лице:
М.П

0,40

401

0465

Датум: 14.02.2018..

500
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Предузеће: ЈП за управљање и
развој инфраструктурних објеката
Матични број: 21279579
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА
ГОТОВИНЕ
у периоду од 06.04. до 31.12.2017. године

у 000 динарa

ПОЗИЦИЈА

1
2
3
4
5
6

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ
ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ
I. Приливи готовине из пословних
активности (1 до 3)
1. Продаја и примљени аванси
2. Примљене камате из пословних
активности
3. Остали приливи из редовног пословања

АОП

7720

7720

5.127

0,66

3002

3320

3320

1.263

0,38

4400

4400

3.864

0,87

3003
3004

3006

8

2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи

3007

9

3. Плаћене камате

3008

10

4. Порез на добитак

3009

11

5. Одливи по основу осталих јавних прихода

3010

12

III. Нето прилив готовине из пословних
активности (I-II)
IV. Нето одлив готовине из пословних
активности (II-I)
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ
АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА
I. Приливи готовине из активности
инвестирања (1 до 5)
1. Продаја акција и удела (нето приливи)

3011

15
16
17

18
19
20
21
22
23

2. Продаја нематеријалне имовине,
некретнина, постројења, опреме и
биолошких средстава
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)
4. Примљене камате из активности
инвестирања
5. Примљене дивиденде
II. Одливи готовине из активности
инвестирања (1 до 3)
1. Куповина акција и удела (нето одливи)

3012

0,35

3268

1,42

42

3016
3017
3018
3019
3020

2. Дугорочни кредити (нето приливи)

31

3. Краткорочни кредити (нето приливи)

3028

32
33

4. Остале дугорочне обавезе
5. Остале краткорочне обавезе

3029
3030

34

II. Одливи готовине из активности
финансирања (1 до 6)

3031

28

2.291

1901

3015

30

27

2.291

5.360

3014

29

26

5.360

3013

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина,
постројења, опреме и биолошких средстава
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)
III. Нето прилив готовине из
активности инвестирања (I-II)
IV. Нето одлив готовине из активности
инвестирања (II-I)
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ
АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА
I. Приливи готовине из активности
финансирања (1 до 5)
1. Увећање основног капитала

24
25

5.169

3005

7

14

06.04. Индекс
31.012.2017
реализација
01.01. -31.12./
План
Реализација
план 01.01. 31.12.

3001

II. Одливи готовине из пословних
активности (1 до 5)
1. Исплате добављачима и дати аванси

13

Реализација
План за
01.0101.0131.12.201 . 31.12.2017.
Претходна
Текућа
година
година

3021

165

3022
3023
3024

3025
3026
3027

165
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35

1. Откуп сопствених акција и удела

36

2. Дугорочни кредити (одливи)

3033

37

3. Краткорочни кредити (одливи)

3034

38

4. Остале обавезе (одливи)

3035

39

5. Финансијски лизинг

3036

40

6. Исплаћене дивиденде

3037

41

III. Нето прилив готовине из
активности финансирања (I-II)
IV. Нето одлив готовине из активности
финансирања (II-I)
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001
+ 3013 + 3025)
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 +
3019 + 3031)
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 –
3041)

3038

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 –
3040)
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ
ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ
ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ
ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА
ГОТОВИНЕ
Ј.
ГОТОВИНА
НА
КРАЈУ
ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА

3043

42
43
44
45

46
47
48

49

50

14.03.2018. године

3032

3039
3040

5127

3041

5.169

3042

42

3044
3045

3046

48

3047

Датум: 14..02.2018.

Овлашћено лице:

М.П.
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Предузеће: ЈП за управљање и развој инфраструктурних објеката
Матични број: 21279579

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима
Р.
бр.

Реализација
01.01-31.12.201 .
Претходна година

Трошкови запослених

План за
01.01-31.12.2017.
Текућа година

06.04.. – 31.12.2017.
План

Реализација

Индекс
реализација 01.01. 31.12 /
план 01.01. -31.12.

1.

Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса
на терет запосленог)

636.918,00

636.918,00

634.494

0,99

2.

Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на
терет запосленог)

969.168,00

969.168,00

902.828

0,93

3.

Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на
терет послодавца)

1.172.754

1.172.754

1.064.436

0,91

1

1

1

1

1

1

50000

50000

20.000

5

0

0

495.208

495.208

1.336.843

2

2

13

542.960,00

542.960

419.620

3

3

3

Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*
4.
- на неодређено време
4.1.
- на одређено време
4.2.

5

Накнаде по уговору о делу

6

Број прималаца накнаде по уговору о делу

7

Накнаде по ауторским уговорима

8

Број прималаца наканде по ауторским уговорима

9

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима

Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим
10 пословима

0,40

2,69

11 Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора
12 Број прималаца наканде по основу осталих уговора
13 Накнаде члановима скупштине
14 Број чланова скупштине
15 Накнаде члановима управног одбора
16 Број чланова управног одбора
17 Наканде члановима надзорног одбора
18 Број чланова надзорног одбора

95.755

19 Превоз запослених на посао и са посла

40.000,00

20 Дневнице на службеном путу
21 Накнаде трошкова на службеном путу
22 Отпремнина за одлазак у пензију
23 Број прималаца
24 Јубиларне награде
25 Број прималаца
26 Смештај и исхрана на терену
27 Помоћ радницима и породици радника
28 Стипендије
29 Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима
* број запослених последњег дана извештајног периода
** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу
Датум: 14.02.2018.

0,77

М.П.

Овлашћено лице:

5.568

0,13
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Предузеће: ЈП за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача Матични број:
21279579

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ
Р. бр.

Основ одлива / пријема кадрова

Број запослених на неодређено време

Одлив кадрова

2.
3.
4.
5.

навести основ

6.
7.

Пријем

Број ангажованих по основу
уговора (рад ван радног односа)

0

Стање на дан 06.04.2017. године*
1.

Број запослених на одређено време

1 – вођење пословних књига

навести основ

1

13

Уговор са в.д. директора

1 – вођење пословних књига
12 - јавни радови

1

12

8.
9.
Стање на дан 30.09.2017. године**

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 14.02.2018.
М.П.

Овлашћено лице:
Обрадила:
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КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Индекс

Цена у динарима по јединици мере за текућу годину
Р. Бр.

ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ

децембар
претходне
године

дец. текуће године
дец. претходне године
I

II

III

IV

V

VI

VII

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Датум:14.02.2018.

Oвлашћено лице:
М.П.

Обрадила:

VIII

IX

X

XI

XII
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СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
у динарима
Претходна година
201_

Приход

Планирано

Пренето из буџета

Реализовано

Неутрошено

Износ неутрошених средстава
из ранијих година
(у односу на претходну)

1

2

3

4 (2-3)

5

Субвенције
1

0

Остали приходи из буџета*
УКУПНО
у динарима
План за период 01.01-31.12.2017 текућа година
01.01. до 31.03.

01.01. до 30.06.

Субвенције

01.01. до 30.09.

01.01. до 31.12.

0

2.900.000,00

4.400.000

0

2.900.000,00

7.720.000

Остали приходи из буџета*
УКУПНО

у динарима
Период од 01.01. до 31.03.2017

Приход

Планирано

Пренето из буџета

Реализовано

Неутрошено

Индекс
реализацијa 01.01.-31.03. /
план 01.01.-31.03.

1

2

3

4 (2-3)

5

Субвенције

Остали приходи из буџета*
УКУПНО
у динарима
Период од 06.04. до 30.06.2017.

Приход

Планирано

Пренето из буџета

1
Субвенције

2

0,00

0,00

0,00

0,00

Остали приходи из буџета*
УКУПНО

Реализовано

Неутрошено

Индекс
реализацијa 01.01.-30.06. /
план 01.01.-30.06.

3

4 (2-3)

5
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у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.

Приход

Планирано

Пренето из буџета

1
Субвенције

Реализовано

2

Индекс
реализацијa 01.01.-30.09. /
план 01.01.-30.09.

Неутрошено

3

4 (2-3)

5

2.900.000,00

861.814,00

861.814,00

0

0.29

2.900.000,00

861.814,00

861.814,00

0

0.29

Остали приходи из буџета
УКУПНО

Период од 01.01. до 31.12.2017.

Приход

Планирано

Пренето из буџета

1
Субвенције

4.400.000

Реализовано

2

Индекс
реализацијa 01.01.-31.12. /
план 01.01.-31.12.
5

Неутрошено

3

4 (2-3)

2.295.581

2.286.294

9.287

0,51

1.568.660

1.568.660

0

0

3.864.241

3.851.863

9.287

0,87

Остали приходи из буџета*
4.400.000

УКУПНО

у динарима
* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).
Датум: 14.02.2018.

Овлашћено лице:
М.П.
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СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима
Р. бр.

Позиција

План за
01.01-31.12.2016.
Претходна година

Реализација
01.01-31.12.2016.
Претходна година

Индекс
реализација 01.01.
31.12.2017./
план 01.01. 31.12.2017

06.04. – 31.12.2017.

План за
01.01-31.12.2017.
Текућа година

План

Реализација

1.

Спонзорство

0

0

0

0

0

0

2.

Донације

0

0

0

0

0

0

3.

Хуманитарне
активности

0

0

0

0

0

0

4.

Спортске активности

0

0

0

0

0

0

5.

Репрезентација

50.000,00

0

4.700

0,090

6.

Реклама и пропаганда

0

0

0

0

0

0

7.

Остало

0

0

0

0

0

0

Спонзорство
Редни
број

Донације

1

2

3

4

5

6

7

Прималац

Намена

Износ

Прималац

Намена

Износ

Прималац

Хуманитарне
активности
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Датум: 14.02.2018.

М.П.

Овлашћено лице:

Намена

9

Износ

Број 3, страна 16

Службени гласник општине Рача

14.03.2018. године

Предузеће: ЈП за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача Матични број:
21279579

НЕТО ДОБИТ

Пословна година

1

Укупна
остварена
нето добит
2

Година уплате
у буџет

Износ уплаћен у
буџет по основу
добити из
претходне
године

Правни основ
(број одлуке
Владе)

4

5

3

201_ ¹

201_²

201_

201_

201_

201_

201_

201_

Износ уплаћен у
буџет по основу Правни основ уплате
Датум уплате
добити из
из претходних
година³
претходних
година
6

¹претходна година
²текућа година
³навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум:14.02.2018.

М.П.

Овлашћено лице

7

8

Укупно
уплаћено у
буџет

9=4+7
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КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
Назив кредита / Пројекта
Кредитор
Домаћи кредитор
...................
...................
...................
...................
...................
Страни кредитор
...................
...................
...................
...................
...................
Укупно кредитно задужење
од чега за ликвидност
од чега за капиталне пројекте

Валута

Стање кредитне
Стање кредитне
Година
Рок отплате
Уговорени Гаранција државе
задужености
задужености
Период почека Датум прве
повлачења без периода (Grace period)
износ кредита
Да/Не
отплате
на ДД. ММ.
године на ДД. ММ.
године
кредита
почека
у оригиналној валути
у динарима

Каматна
стопа

Број
отплата
током једне
године

План плаћања по кредиту за текућу годину
Главница
први
квартал

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум. 14.02.2018.

М.П.

Oвлашћено лице

Главница
други
квартал

Главница
трећи
квартал

Главница
четврти
квартал

Камата
први
квартал

у динарима
Камата
други
квартал

Камата
трећи
квартал

Камата
четврти
квартал
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ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА
ДАН
1

31.12.201_.
(претходна
година)

АОП
2
068

Врста средстава (текући рачун, благајна,
девизни рачун, акредитиви..)

Назив банке

Износ у оригиналној валути

Износ у динарима

3

4

5

6

068
068
Укупно у динарима
068
068

31.03.201_.

068
Укупно у динарима
068

Текући рачун

Raiffeisen банка

501.141,00

068
30.06.2017.

068

501.141,00

Укупно у динарима

068

Текући рачун

Raiffeisen банка

43.211,77

068

Наменски рачун за јавне
радове
Подрачун за субвенције

Raiffeisen банка

0,00

Управа за трезор

9.518,72

068

Текући рачун

Raiffeisen банка

38.498,14

068

Наменски рачун за јавне
радове
Подрачун за субвенције

Raiffeisen банка

0,00

30.09.2017.
068

52.730,49

Укупно у динарима

31.12.201_.
068

Управа за трезор

9.287,12
47.785,26

Укупно у динарима

Датум 14..02.2018..

Овлашћено лице:

М.П.
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ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни
број

Назив инвестиционог улагања

Извор
средстава
¹

Година почетка
финансирања

Година завршетка
финансирања

Укупна
вредност

1

Софтвер

1

2017

2017

0

2

Канцеларијски намештај

1

2017

2017

67.536

3

Рачунарска опрема

1

2017

2017

97.720

4

Опрема за бесплатан WiFi

1

2017

2017

0

5.

Израда ПЗИ за фабрику воде

4

2017

2017

468.480,00

Износ
инвестиционог
улагања
закључно са
претходном
годином

998.081,00

Укупно:

¹1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из
средстава државних органа и органа локалне самоуправе;
Редни Назив
број инвестиционог
улагања

Текућа
година укупно
План Реализа
ција

01.01.-31.03.гггг

План

Реализ
ација

01.01.-30.06.2017

План

Реализација

01.01.-30.09.гггг

План

Реализациј
а

01.01.31.12.2017
План

Реализациј
а

1

Софтвер

100.000,00

0

100.000 0

2

Канцеларијски
намештај
Рачунарска опрема
Опрема за
бесплатан WiFi

100.000,00

49.437,00

100.000 67.536

100.000,00
0

96.830,00
0

150.000 97.720
100.000 0

3
4
5
6
7

Набавка и уградња
пропуста
Набавка материјала
за јавно осветљење
Израда ПЗИ за
фабрику воде

600.000,00

263.310,00

600.000

378.188

400.00,00

120.024,00

300.000

240.541

500.000,00

468.480,00

500.000

468.480

8
Укупно:

Датум:14..02.2018.

300.000,00

146.267,00

1.500.000,00 851.814,00

Овлашћено лице:

1.850.00 1.252.465
0
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БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ
АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 31.12.2017.

Група рачуна, рачун

ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ

1

2

Озн. за
АОП

Бруто

Исправка
вредности

Нето
(кол. 4-5)

3

4

5

6

23, осим 236 и 237

1. Краткорочни финансијски пласмани
(9109 + 9110 + 9111 + 9112)

9108

део 232, део 234, део 238 и део 239

1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)

9109

део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и 1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима
део 239
(кредити и зајмови)

9110

део 230 и део 239

9111

1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у
иностранству (кредити и зајмови)
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, 1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани

9112

део 04 и део 05

9113

део 238 и део 239

део 048 и део 049
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050,
део
051 и део 059
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050,
део 051 и део 059

2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна
потраживања (9114 + 9115 + 9116)
2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)
2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима
(кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих

2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део
дугорочних потраживања
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси
053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)
и део 209

део 016, део 019, део 028, део 029, део 038,
део
039, део 052, део 053, део 055, део 059, део
202, део 204, део 206 и део 209

3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким
лицима

9114
9115
9116

9117

9118

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028,
део 029, део 038, део 039, део 052, део 053,
део 055, део 059, део 200, део 202, део 204,
део 206 и део 209

3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним
предузећима

9119

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028,
део 029, део 038, део 039, део 052, део 053,
део 055, део 059, део 200, део 202, део 204,
део 206 и део 209

3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим
правним лицима и предузетницима

9120

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028,
део
029, део 038, део 039, део 052, део 053, део
055, део 059, део 204, део 206 и део 209

3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси
републичким органима и организацијама

9121

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028,
део
029, део 038, део 039, део 052, део 053, део
055, део 059, део 204, део 206 и део 209

3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси
јединицама локалне самоуправе

9122

3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси

9123

054, 056, део 059, 21, 22

4. Друга потраживања
(9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)

9124

део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део
228 и део 229

4.1. Потраживања од физичких лица

9125

део 054, део 056, део 059, део 21, део 220,
део
228 и део 229

4.2. Потраживања од јавних предузећа

9126

4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника

9127

део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део
224, део 225, део 228 и део 229

4.4. Потраживања од републичких органа и организација

9128

део 056, део 059, део 220, део 222, део 223,
део
224, део 225, део 228 и део 229
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220,
део
224, део 225, део 226, део 228 и део 229

4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе

9129

4.6. Остала потраживања

9130

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028,
део 029, део 038, део 039, део 052, део 053,
део 055, део 059, део 200, део 202, део 204,
део 206 и део 209

део 054, део 056, део 059, део 21, део 220,
део
228 и део 229

Датум: 14.02.2017.

М.П.

0,00

Овлашћено лице:

0,00

Број 3, страна 21

Службени гласник општине Рача

14.03.2018. године

Јавно предузеће за управљање и развој
инфраструктурних објеката Рача

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
За период од 06.04.2017. до 31.12.2017.

в.д. директор

Драгана
Антонијевић,дипл.ецц
Број: 47
Датум: 14.02.2018. године
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I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ
Пословно име: Јавно предузеће за управљање и развој инфраструктурних објеката
Седиште: Рача
Претежна делатност: 71.12- Инжењерске делатности и техничко саветовање
Матични број: 21279579
ПИБ: 109983043
Надлежно министарство: Министарство привреде
Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:
Управљање, коришћење, заштита и унапређење улица, општинских и некатегорисаних путева,
водотокова другог реда који су у надлежности општине Рача, паркиралишта на територији
општине Рача, зелених површина, шеталишта, бициклистичких стаза, одржавање и
коришћење пословног и стамбеног простора уписаног као јавна својина општине Рача,
обезбеђивање јавне расвете, обезбеђивање услова за унапређење, употребу, уређивање,
заштиту грађевинског земљишта, изградњу јавних објеката од посебног значаја за општину
Рача и комасацију пољопривредног земљишта.
Поред ових делатности, предузеће може обављати и следеће делатности: изградња стамбених
и нестамбених зграда, изградња путева и аутопутева, изградња мостова и тунела, изградња
цевовода, изградња осталих непоменутих објеката, рушење објеката, припрема градилишта,
испитивање терена бушењем и сондирањем, остали непоменути специфични грађевински
радови, рачунарско програмирање, консултантске делатности у области информационих
технологија, бежичне телекомуникације, управљање рачунарском опремом, остале услуге
информационе технологије, обрада података, хостинг и сл., веб портали, правни послови,
консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем, архитектонска
делатност, техничко испитивање и анализе, остале стручне, научне и техничке делатности,
услуге одржавања објеката, услуге уређивања и одржавања околине.
Годишњи/трогодишњи програм пословања:
Програм пословања за 2017. годину Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних
објеката, Рача.
Број:020-69/2017-I-01
Дана:17.05.2017.
Прва измена програма а 2017. годину Јавног предузећа за управљање и развој
инфраструктурних објеката, Рача.
Број:69
Дана:06.07.2017.
Друга
измена програма
2017. годину Јавног предузећа за управљање и развој
инфраструктурних објеката, Рача.
Број:302
Дана:18.10.2017.
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На основу члана 45. става 1. тачке 27) Статута општине Рача ("Службени гласник
општине Рача", број 6/08, 2/2010, 12/2010 и 13/17), Скупштина општине Рача, на предлог
Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 14.03.2018. године, донела је:

ОДЛУКУ
1. Усваја се Годишњи извештај Савета за здравље општине Рача за 2017. годину за
период 01.01.2017. до 31.12.2017. године.
2. Извештај број 06-16/2018-I-04 од 26.02.2018.године у писаном облику чини
саставни део ове Одлуке, као и Упитник о раду Савета за здравље општине Рача за
2017. годину и Упитник о раду саветника пацијената за 2017. годину.
3. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-29/2018-I-01
Дана: 14.03.2018. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ САВЕТА ЗА ЗДРАВЉЕ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2017 год.


Месец јануар 2017 година:
ИЗВЕШТАЈ О АКЦИЈИ ПОВОДОМ
ЕВРОПСКЕ НЕДЕЉЕ БОРБЕ ПРОТИВ РАКА ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ

Поводом Европске недеље борбе против рака грлица материце Општина Рача и Савет
за здравље Рача у сарадњи са Домом здравље “Милоје Хаџић - Шуле” Рача и Црвеним крстом
Рача организовали су предавање на тему: Превенција рака грлића материце.
Презентацију је одржала др. Јелица Аџић 30.01.2017 године у Скупштинској сали
општине Рача.
Предавање је испратило око 30ак жена: Професори Основне школе ,,Карађорђе” и
Средње школе ,,Ђура Јакшић”, Васпитачи предшколске установе ,,Наша радост”, Директор
Дома здравља “Милоје Хаџић - Шуле” и њихови представници као и представници локалне
самоуправе и грађани Раче.
ИЗВЕШТАЈ О АКЦИЈИ ПОВОДОМ
НАЦИОНАЛНОГ ДАНА БЕЗ ДУВАНСКОГ ДИМА
Савет за здравље општине Рача је у сарадњи са Домом здравље “Милоје Хаџић - Шуле”
и Црвеним крстом Рача 31.01.2017.године поводом Националног дана без дуванског дима
организовао акцију где су наши суграђани могли оставити цигарету у замену за јабуку или
поморанџу. Пулт је био постављен у главној улици а целу акцију подржала је патронажна
служба као и ђаци Средње школе ,,Ђура Јакшић”. Овом приликом, акцији се одазвао велики
број наших грађана
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Месец март 2017 година:
ИЗВЕШТАЈ О АКЦИЈИ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА
СВЕТСКОГ ДАНА БОРБЕ ПРОТИВ ТУБЕРКУЛОЗЕ

Савет за здравље општине Рача је поводом Светског дана борбе против туберкулозе у
сарадњи са Ђачким парламентом Средње школе ,,Ђура Јакшић” и Црвеним крстом Рача 23.03.
2017 године. поставио штанд који се налазио у ходнику школе, представници Савета за
здравље као и чланови Ђачкког парламента су делили флајере које је Црвени крст Рача
обезбедио где су ученици могли да се информишу шта је заправо туберкулоза, како се преноси
и како се заштитити и како се лечи. Ову акцију је подржало преко преко 60 ученика


Месец април 2017 година:
ИЗВЕШТАЈ О АКЦИЈИ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА
СВЕТСКОГ ДАНА ЗДРАВЉА

Поводом обележавања Светског дана здравља 07.04.2017. године, Савет за здравље
општине Рача је у сарадњи са Црвеним Крстом Рача и Домом здравља “Милоје Хаџић - Шуле”
поставилa 2 пулта у главној улици.
Први пулт се односио на овогодишњу тему под називом Депресија-хајде да
разговарамо. Где су наши Суграђани могли да сазнају: шта је депресија, шта је најчешћи
узрочник депресије, лечење и препоруке.
На другом пулту патронажна служба је проверавала здравствено стање нашим
грађанима, пре свега провера крвног притиска и ниво шећера у крви.
Целу акцију је подржао Ђачки парламент- Средње школе ,,Ђура Јакшић” тако што су
делили флајере и обавештавали наше грађане да је данас Светски дан здравља.
Овом приликом, акцији се одазвало око 50ак грађана.


Месец мај 2017 година:
ИЗВЕШТАЈ О АКЦИЈИ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА
МЕЂУНАРОДНОГ ДАНА БЕЗ ДУВАНСКОГ ДИМА

Савет за здравље Скупштине општине Рача је дана 31.05.2017 године, у сарадњи са
Ђачким парламентом- Средње школе ,,Ђура Јакшић”, Домом здравље “Милоје Хаџић - Шуле”
и Црвеним крстом Рача организовао акцију поводом Међународног дана без дуванског
дима. Пулт је постављен у главној улици испред Културног центра “Радоје Домановић” где су
наши грађани могли да оставе цигарету у замени за неки слаткиш или воћку. Овом приликом,
акцији се одазвало око 50 грађана
31.05.2017 године у Селу Трска организован је бесплатан преглед људи под пројектом
војни лекар на селу. Овом приликом одазвало се око 40ак старијих људи који су проверавали
своје здравствено стање и уједно су добијали информације од војног лекара како и шта требају
да ураде да би побољшали своје здравствено стање.


Месец август 2017 година:
ИЗВЕШТАЈ О АКЦИЈИ ПОВОДОМ ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ

Поводом државне акције добровољног давања крви , Савет за здравље СО Рача и ОО
Црвени крст Рача организовали су акцију ДДК 16.08.2017. године.
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Акција је спроведена у сарадњи са са Институтом за трансфузију крви Србије под
слоганом ,,ДАЈТЕ КРВ”
Према извештају Института за трансфузију крви Србије , одазвало се 35
потенцијалних давалаца, крв је дало 24 , од тога 3 жене. Први пут крв је дало 8 особа.
Сви даваоци добили су мајице са логом Црвеног крста


Месец септембар 2017 година:
ИЗВЕШТАЈ О АКЦИЈИ ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА СРЦА

Поводом обележавања ,,Светског дана срца“, Савет за здравље општине Рача је у
сарадњи са Ђачким парламентом- Средње школе ,,Ђура Јакшић”, Домом здравље “Милоје
Хаџић - Шуле” и Црвеним крстом Рача организовао мерење крвног притиска за своје суграђане
на терену. Пулт је је стојао у главној улици, како би грађани имали прилику да провере своје
здравствено стање. Овом приликом, акцији се одазвало око 40-ак грађана.


Месец октобар 2017 година:
ИЗВЕШТАЈ О АКЦИЈИ ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА ХРАНЕ

Савет за здравље у сарадњи са Црвеним крсто из Рача, поводом обележавања
Светског дана прве хране 16.10.2017. године одлучили су да прукупљају одело за децу која је
породица материјално угрожена. Црвени крст је имао већ одређену количину одеће али
морала је само да се пробере и да се одвоји, шта је за децу а шта за одрасле. Након
сортирања гардеробе позвали смо Центар за социјални рад како би сву одећу могли да
проследимо тамо где је бас неопходно.


Месец децембар 2017 година:

ИЗВЕШТАЈ О АКЦИЈИ ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА БОРБЕ ПРОТИВ ХИВ
ИНФЕКЦИЈЕ
01.12.2017 године Савет за здравље општине Рача, Црвени крст Рача у сарадњи са
Ђачким парламентом- Средње школе ,,Ђура Јакшић” у холу Средње обележили су Светски
дана борбе против ХИВ инфекције.
У ходнику Средње школе ,,Ђура Јакшић” постављен је штанд а председник Савета за
здравље и представник црвеног крста делили су флајере са којих су могли да се информишу
о ХИВ вирусу као уједно је подељен и велики број презерватива које је обеѕбедио Црвени крст
Рача.
Поред нас стојао је Ђачки парламент- Средње школе ,,Ђура Јакшић”, и делили су
упитнике на којима су била питања везана за ХИВ вирус.
Акцију су подржали професори и велики број ученика.
Број: 06-16/2018-I-04
Дана: 26.02.2018. године.
Председник савета за здравље
Владимир Спасић
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На основу чл. 26. ст. 1. тач. 3. и чл. 27. ст.1. и 2. Закона о јавној својини ( "Службени
гласник РС", број 72/11, 88/13, 105/14, 104/2016- други закон, 108/2016 и 113/2017), чл. 5. ст.
1. и 2. и чл. 7. Уредбе о условима, начину и поступку под којима се грађевинско земљиште у
јавној својини може отуђити или дати у закуп по цени мањој од тржишне цене, односно
закупнине или без накнаде, као и услове, начин или поступак размене непокретности,
(„Службени гласник РС“, бр. 61/2015, 88/2015 и 46/2017), чл. 19. став 1. и чл. 20. Одлуке о
прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Рача ("Службени гласник
општине Рача", број 24/2015), члана 45. став 1. тачка 7) Статута општине Рача ("Службени
гласник општине Рача", број 6/08, 2/2010, 12/2010 и 13/17) и члана 142. ст. 2 и чл.143. ст.1.
Пословника о раду Скупштине општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 06/08)
Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на седници одржаној
дана 14.03.2018.године донела је:

ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА ДРУГОГ НОСИОЦА ПРАВА
ЈАВНЕ СВОЈИНЕ, БЕЗ НАКНАДЕ
Предлаже се Влади Републике Србије да спроведе поступак преноса права јавне својине
на катастарској парцели број 144/25, градско грађевинско земљиште, у површини од 0.07.92
ха, уписана у лн. бр. 1274 К.О. Рача, која је у јавној својини Републике Србије, непосредном
погодбом, без накнаде, преносом права јавне својине са Републике Србије у јавну својину
општине Рача у циљу спровођења пројекта реконструкције Дома здравља „Милоје ХаџићШуле“ у Рачи са партерним уређењем, реконструкција прилазног пута Дому здравља.
Напред наведена катастарска парцела налази се у границама обухвата грађевинског
подручја насеља према сада важећем Плану генералне регулације градског насеља Рача
(„Службени гласник општине Рача“ број 11/2012 и 14/2015) и по намени предвиђена је делом
за јавну саобраћајну површину, а делом за јавно зеленило-парк.
Предметна парцела је према постојећем стању на терену део прилазног пута Дому
здравља.
Средства за реконструкцију објеката из става 1. ове Одлуке су обезбеђена од стране
Владе Републике Србије-Канцеларије за управљање јавним улагањима.
Образложење
Према изводу из Плана генералне регулације градског насеља Рача, кп. бр. 144/25 К.О.
Рача, означена је као грађевинско земљиште и по намени предвиђена је делом за јавну
саобраћајну површину, а делом за јавно зеленило-парк.
Општина Рача, као оснивач Дома здравља „Милоје Хаџић-Шуле“, планира да спроведе
пројекат реконструкције дома здравља са партерним уређењем, односно уређењем приступних
саобраћајница.
Обзиром да се кп.бр. 144/25 К.О. Рача не налази у јавној својини општине Рача, а по
фактичком стању једним делом представља приступни пут, а другим делом парк, потребно је
да се изврши пренос права јавне својине са Републике Србије на општину Рача, без накнаде,
како би након тога општина Рача, као носилац права јавне својине могла да обезбеди потребне
дозволе за реконструкцију наведених објеката, а што је у општем интересу грађана наше
општине.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-30/2018-I-01
Дана: 14.03.2018. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.
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Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 14.03.2018.годинее, на основу
члана 16. Одлуке о покретању поступка ликвидације
Инкубатор центра за развој
предузетништва Рача - ДОО (“Сл. гласник општине Рача”, бр. 30/17) и члана 536. ставова 1. и
2. Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон
и 5/2015), на предлог Општинског већа општине Рача, донела је:
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПОЧЕТНОГ ЛИКВИДАЦИОНОГ БИЛАНСА „ИНКУБАТОР ЦЕНТАР
ЗА РАЗВОЈ ПРЕДУЗЕТНИШТВА РАЧА ДОО – У ЛИКВИДАЦИЈИ“
I
УСВАЈА СЕ
Почетни ликвидациони биланс “Инкубатор центра за развој
предузетништва Рача ДОО – у ликвидацији”, број 401-64/2018- I-04 од 14.02.2018. године.
II
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику
општине Рача”.
III
Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-31/2018-I-01
Дана: 14.03.2018. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу чл. 2., чл. 61. став 7. и чл. 64. Закона о становању и одржавању зграда ("Службени
гласник Републике Србије", бр. 104/16), Правилника о критеријумима за утврђивање
минималног износа који одређује јединица локалне самоуправе за плаћање трошкова
инвестиционог одржавања заједничких делова зграде (“Службени гласник Републике Србије“,
бр. 101/17), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник
Републике Србије", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон) и члана 45. став 1. тач.7.
Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача“, број 6/08, 2/10, 12/10 и 13/2017),
Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 14.03.2018.године, донела је:
ОДЛУКУ
о утврђивању минималне накнаде за текуће и инвестиционо одржавање зграда и
накнаде за рад принудног управника у стамбеним и стамбено-пословним зградама на
територији општине Рача
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком утврђују се минимални износи које су власници посебних делова стамбених и
стамбено-пословних зграда дужни издвајати на име текућег, као и инвестиционог одржавања
зграда које се налазе на територији општине Рача, као и утврђивање накнаде коју плаћају
власници посебних делова зграда у случају постављања професионалног управника од стране
локалне самоуправе као вид принудне мере.
Под одржавањем зграде, у смислу става 1. овог члана, подразумева се обавеза власника и
корисника самосталних делова зграде да одржавају своје делове зграда на начин којим се
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обезбеђује функционалност тог дела зграде према прописима који ближе одређују њихову
функционалност и на начин којим се елиминише опасност од наступања штете или
немогућности коришћења других делова зграде.
Под принудном управом, у смислу става 1. овог члана, подразумева се постављање
професионалног управника у стамбеним зградама од стране локалне самоуправе као вид
принудне мере у случају да зграда у законском року није изабрала своје органе управљања, и
у случају истека или престанка мандата управника, уколико у прописаном року не буде
изабран нови управник.
II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Инвестиционо одржавање у стамбеним зградама
Члан 2.
Критеријуми за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова
инвестиционог одржавања заједничких делова зграде су:
1) просечна нето зарада у општини Рача за претходну годину која према подацима
Републичког завода за статистику износи 34.230,00 динара
2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа
издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који износи 1,3
3) коефицијент старости зграде, где је за зграде старости до 10 година утврђен
коефицијент 0,4; за зграде старости од 10 до 20 година утврђен коефицијент 0,6; за
зграде старости од 20 до 30 година утврђен коефицијент 0,8; за зграде старости преко
30 година утврђен коефицијент 1.
4) коефицијент за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова
инвестиционог одржавања заједничких делова зграде са лифтом и без лифта, где је за
зграде без лифта утврђен коефицијент 1, а за зграде са лифтом је утврђен коефицијент
1,3.
На основу претходно наведених критеријума утврђени су минимални износи месечног
издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања по квадратном метру стана или
пословног простора:

Старост зграде

Зграде са лифтом

Зграде без лифта

до 10 година старости

2,50 динара

2 динара

од 10 до 20 година
старости
од 20 до 30 година
старости

4 динара

3 динара

5 динара

4 динара

преко 30 година
старости

6 динара

5 динара
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Члан 3.
Критеријуми за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова
инвестиционог одржавања заједничких делова зграде које се плаћа за гаражу, гаражни бокс и
гаражно место као посебни део су:
1)

просечна нето зарада у општини Рача за претходну годину која према подацима Републичког
завода за статистику износи 34.230,00 динара.

2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа
издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања зграде, који износи 1,3
3) коефицијент старости зграде, где је за зграде старости до 10 година утврђен
коефицијент 0,4; за зграде старости од 10 до 20 година утврђен коефицијент 0,6; за
зграде старости од 20 до 30 година утврђен коефицијент 0,8; за зграде старости преко
30 година утврђен коефицијент 1.
4) коефицијент гараже, гаражног бокса и гаражног места, где је за гаражу утврђен
коефицијент 0,6; а за гаражни бокс и гаражно место у заједничкој гаражи је утврђен
коефицијент 0,4.
На основу претходно наведених критеријума утврђени су минимални износи месечног
издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања по квадратном метру гараже,
гаражног бокса и гаражног места у заједничкој гаражи:

старост зграде

гаража

гаражни бокс
или
место у заједничкој гаражи

до 10 година старости

1,5 динара

0,75 динара

од 10до 20 година

1,7 динара

старости
од 20до 30 година
старости

2,30 динара

преко 30година старости

3 динара

1,20 динара
1,50 динара

2 динара

Текуће одржавање у стамбеним зградама
Члан 4.
Критеријуми за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова текућег
одржавања заједничких делова зграде су:
1) просечна нето зарада у општини Рача за претходну годину која према подацима
Републичког завода за статистику износи 34.230,00 динара
2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа
издвајања на име трошкова текућег одржавања зграде, који износи 6;
коефицијент за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова текућег
одржавања заједничких делова зграде са лифтом и без лифта, где је за зграде без лифта утврђен
коефицијент 1, а за зграде са лифтом је утврђен коефицијент 1,3.
Трошкови за одржавање земљишта за редовну употребу укључени су у износ трошкова
текућег одржавања зграде.
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На основу претходно наведених критеријума утврђени су минимални износи месечног
издвајања на име трошкова текућег одржавања у апсолутном смислу за сваки посебан део
зграде:

Зграде без лифта

Зграде са лифтом

210,00 динара

270,00 динара

Члан 5.
Критеријуми за утврђивање минималне висине износа издвајања на име трошкова текућег
одржавања заједничких делова зграде које се плаћа за гаражу, гаражни бокс и гаражно место
као посебни део су:
1) просечна нето зарада у општини Рача за претходну годину која према подацима
Републичког завода за статистику износи 34.230,00 динара
2) коефицијент јединице локалне самоуправе за утврђивање минималне висине износа
издвајања на име трошкова текућег одржавања зграде, који износи 6;
3) коефицијент гараже, гаражног бокса и гаражног места, где је за гаражу утврђен
коефицијент 0,6; а за гаражни бокс и гаражно место у заједничкој гаражи је утврђен
коефицијент 0,4.
На основу претходно наведених критеријума утврђени су минимални износи месечног
издвајања на име трошкова текућег одржавања у апсолутном износу за гаражу,
гаражни бокс или гаражно место у заједничкој гаражи:

Гаража
125,00 динара

Гаражни бокс или место у заједничкој гаражи
85,00 динара
Накнада за рад принудног управника

Члан 6.
Критеријуми за утврђивање износа накнаде коју власници посебних делова плаћају у случају
принудно постављеног професионалног управника се утврђује применом следећих
критеријума:
1) просечна нето зарада у општини Рача за претходну годину која према подацима
Републичког завода за статистику износи 34.230,00 динара,
2) коефицијент јединице локалне самоуправе, који износи 17;
коефицијент посебног дела зграде који зависи од укупног броја посебних делова зграде, за
зграде које имају до 8 посебних делова, утврђен је коефицијент 0,5; за згаде које имају од 8 до
30 посебних делова, утврђен је коефицијент 0,6; за зграде које имају преко 30 посебних делова,
утврђен је коефицијент 0,7.
На основу претходно наведених критеријума утврђена је висина износа накнаде за
управљање у случају принудно постављеног професионалног управника у апсолутном
износу на месечном нивоу за сваки посебан део зграде:

Број посебних делова зграде
до 8 посебних делова
од 8 до 30 посебних делова
преко 30 посебних делова

принудног
Износ накнаде за рад управника
291,00 динара
349,00 динара
407,00 динара
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Члан 7.
Критеријуми за утврђивање износа накнаде коју власници гаража, гаражних боксова и
гаражних места плаћају у случају принудно постављеног професионалног управника се
утврђује применом следећих критеријума:
1) просечна нето зарада у општини Рача за претходну годину која према подацима
Републичког завода за статистику износи 34.230,00 динара
2) коефицијент јединице локалне самоуправе, који износи 17;
3) коефицијент гараже, гаражног бокса и гаражног места, где је за гаражу и гаражни
бокс утврђен коефицијент 0,1; а за гаражно место у заједничкој гаражи утврђени
коефицијент је 0,2.
На основу претходно наведених критеријума утврђена је висина износа накнаде за
управљање у случају принудно постављеног професионалног управника у апсолутном
износу на месечном нивоу за гаражу, гаражни бокс или гаражно место као посебан део
зграде:
Гаража и гаражни бокс
58,00 динара

гаражно место у заједничкој гаражи
116,00 динара

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
општине Рача".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-32/2018-I-01
Дана: 14.03.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 37. Пословника о раду Општинског већа општине Рача ( „Сл. гласник
општине Рача“, бр. 1/2009 и 17/2016), Општинског већа општине Рача, на седници одржаној
дана 08.03.2018. године, донело је:
ОДЛУКУ
1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Председнику општине Рача, да може у име општине Рача,
да са ЈП за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача, потпише уговор о
пружању услуга припрема и израда предлога пројеката за конкурисање по расписаним
Јавним позивима и конкурсима државних институција, позивима /конкурсима страних
донатора, НВО сектора, и других, а према условима датим у Јавном позиву/ конкурсу
, за 2018. годину.
2. Текст уговора чини саставни део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
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4. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 021-103/2018-II-01
Дана: 09.03.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
Ненад Савковић, с.р.

На основу члана 37. Пословника о раду Општинског већа општине Рача ( „Сл. гласник
општине Рача“, бр. 1/2009 и 17/2016), Општинског већа општине Рача, на седници одржаној
дана 08.03.2018. године, донело је:

ОДЛУКУ
1.

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Председнику општине Рача, да може у име општине Рача,
да са ЈП за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача, потпише уговор о
пружању услуга управљањем инвестицоним пројектима од значаја за општину Рача за
2018. Годину.

2. Текст уговора чини саставни део ове одлуке.
3. Одлука ступа на снагу даном доношења.
4. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.
ОПШТИНСКОГ ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 021-104/2018-II-01
Дана: 09.03.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
Ненад Савковић, с.р.

На основу члана 37. Пословника о раду Општинског већа општине Рача („Сл.гласник
општине Рача“, бр. 1/2009), Општинско веће општине Рача, на својој седници одржаној дана
08.03.2018. године, донело је:
ОДЛУКУ
О ИСПРАВЦИ ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ
у Одлуци о додели подстицајних средстава за регрес за репродуктивни материјал (вештачко
осемењавање) говеда са ХБ бројем у првом кругу за 2017.годину, бр.401-662/2017-II-01 од
26.12.2017.г., (Сл.гласник СО-е Рача бр.32/2017.),
Члан 1.
У складу са Закључком Комисије за расподелу и контролу управљања средствима
буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине бр.021-49/2018-III-01 од
02.02.2018.г., Општинско веће општине Рача врши исправку техничке грешке у у Одлуци о
додели подстицајних средстава за регрес за репродуктивни материјал (вештачко
осемењавање) говеда са ХБ бројем у првом кругу за 2017.годину бр.401-662/2017-II-01 од
26.12.2017.г., (Сл.гласник СО-е Рача, бр.32/2017.), а ради уподобљавања текста са
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Записницима Комисије за расподелу и контролу управљања средствима буџетског фонда за
пољопривреду и рурални развој општине Рача о контроли захтева бр.021-499/2017-II-01 од
14.07.2017.г. и бр.021-503/2017-II-01 од 17.07.2017.г.. и то:
У Табели 2. : '' код ред.бр.45 треба да стоји место: Доња Рача. број грла: одбијено 4,
одобрено 1'', а у Табели 3.: '' код ред.бр.41 треба да стоји број грла: одбијено 1, одобрено 0'',
тако да је укупан број грла за која су одобрена средства за регрес за репродуктивни материјал
(вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем у првом кругу за 2017.годину 219 грла у укупном
износу од 438.000,00 (четиристотинетридесетосамхиљададинара) односно захтев за регрес је
одбијен за 24 грла''.
Члан 2.
Ово Обавештење објавити у „Службеном гласнику“ Скупштине општине Рача, на
званичној интернет страници општине Рача, www.raca.rs. и огласним таблама месних
канцеларија.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 021-49/2018-III-01
Дана: 08.03.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
Ненад Савковић, с.р.

На основу члана 60. Закона о јавној својини (Службени Гласник Републике Србије"
број 72/2011, 88/2013 и 105/2014), члана члана 66. Статута општине Рача („Сл.гласник
општине Рача“, бр. 6/08, 2/10, 12/10 и 13/17) и 37. Пословника о раду Општинског већа
општине Рача („Сл.гласник општине Рача“, бр. 1/2009), Општинско веће општине Рача, дана
08 03.2018. године, донело је:
ПРАВИЛНИК
О КОРИШЋЕЊУ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА
ЗА ПОТРЕБЕ ОРГАНА ОПШТИНЕ РАЧА
Основне одредбе
Члан 1.
Овим Правилником уређују се услови и начин коришћења службених возила за потребе
органа општине Рача, и то: Председника општине Рача, Скупштине општине Рача,
Општинског већа општине Рача , Општинске управе општине Рача и Општинског јавног
правобранилаштва (у даљем тексту: органи општине).
Члан 2.
Службена возила, у смислу овог Правилника, јесу путнички аутомобили и друга
моторна возила регистрована на Општинску управу општине Рача односно општину Рача.
Службена возила у смислу става 1. Овог члана јесу;
1. Аутомобил марке "ŠKODA SUPERB" регистарских ознака "KG 031-RE"
2. Аутомобил марке "DACIA DUSTER" регистарских ознака "KG 117-YT"
3. Аутомобил марке "OPEL ASTRA" регистарских ознака "KG 005-TŽ"
4. Аутомобил марке "FIAT PUNTO" регистарских ознака "KG 074-HL"
5. Аутомобил марке "FIAT PUNTO" регистарских ознака "KG 074-HK"
6. Аутомобил марке "FIAT PUNTO" регистарских ознака "KG 066-MŠ"
7. Аутомобил марке "ZASTAVA 101" регистарских ознака "KG 059-WI"
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Члан 3.
Службена возила из члана 2. Користиће следећи органи општине Рача:
1. Председник општине Рача, (заменик председника општине Рача, помоћници
председника општине, Јавно предузеће за управљање и развој инфраструктурних
објеката Рача),
- Аутомобил марке "ŠKODA SUPERB" регистарских ознака "KG 031-RE"
- Аутомобил марке "OPEL ASTRA" регистарских ознака "KG 005-TŽ"
- Аутомобил марке "FIAT PUNTO" регистарских ознака "KG 074-HL"
2. Скупштина општине и Општинско веће
- Аутомобил марке "DACIA DUSTER" регистарских ознака "KG 117-YT"
3. Општинска управа
- Аутомобил марке "FIAT PUNTO" регистарских ознака "KG 066-MŠ"
- Аутомобил марке "ZASTAVA 101" регистарских ознака "KG 059-WI"
4. Општинско јавно правобранилаштво
- Аутомобил марке "FIAT PUNTO" регистарских ознака "KG 074-HК"
У случају немогућности коришћења или заузетости возила органи могу користити
возило које је поверено другом органу уз писмено одобрење овлашћеног лица на начн
предвиђен чланом 8. Правилника .
У случају потребе за теренским возилом, органи из састава општине Рача ће користити
Аутомобил марке "DACIA DUSTER" регистарских ознака "KG 117-YT"
Члан 4.
У изузетним околностима, може се дозволити коришћење возила и запосленима у
организацијама и установама који су основани или се финансирају од стране органа општине
Рача.
Члан 5.
Органи општине су дужни да службена возила користе наменски, рационално и
економично.
Послови и задаци за које се користи службено возило
Члан 6.
Службено возило се користи за извршавање службених задатака и послова у земљи или
иностранству.
Члан 7.
Захтев за коришћење службеног возила подноси:
- изабрано лице,
- постављено лице,
- председник сталног и повременог радног тела и комисије,
- начелник Општинске управе,.
- запослени у Општинској управи општине Рача
Изузетно, захтев за коришћење службеног возила може поднети и руководилац
организационог облика - јавног корисника или организације и удружења са територије
општине Рача, чији је оснивач Скупштина општине Рача ради извршења неодложних послова.
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Лице које је подносилац захтева, одговара за наменско коришћење службеног возила у
току вожње .
Захтев за коришћење службеног возила подноси се органу надлежном за оверавање, на
прописаном обрасцу.
Изабрана и поставњена лица из члана 3 ст.1 и ст.2 налоге за службено путовање подносе
једном месечно првог радног дана за текући месец
Члан 8.
Попуњен захтев у доњем десном углу, потписом и печатом одобрава овлашћено лице.
Овлашћена лица која потписом одобравају захтев су:
1. Председник општине Рача или заменик председника општине у случају када возила
користе помоћници председника општине, чланови Општинског већа, председник СО
и начелник Општинске управе.
2. Председник општине када возило користи заменик председника Јавно предузеће за
управљање и развој инфраструктурних објеката Рача или лице из организационог
облика из система општине Рача.
3. Начелник Општинске управе, Заменик начелника општинске управе и шеф одсека за
заједничке послове у случају када захтев подносе запослени у Општинској управи и
лица ангажована по другим основама у Општинској управи..
4. Председник Скупштине општине или заменик председника СО, када захтев подноси
председник општине или његов заменик и чланови кабинета председника општине.
5. Председник СО Рача у случајевима када захтев за коришћење воила подноси заменик
председника СО или секретар СО.
6. Општински правобранилац за потребе или по налогу Општинског правобранилаштва
На исти начин овлашћена лице оверавају потписом и печатом и путни налог за моторно
возило и налог за службено путовање.
По оверавању захтева и путног налога, возило је спремно за извршавање службених
задатака.
Сваки захтев се заводи на писарници Општинске управе општине Рача.
Члан 9.
Приспели захтеви за превоз извршавају се по дневном распореду коришћења возила
који се сачињава претходног дана за наредни дан.
Изузетно, од дневног распореда може се одступити у случају неодложних и хитних
послова.
Ако се свим захтевима за вршење превоза не може удовољити због недостатка возила,
возача и др., о томе се одмах обавештава лице, чијем се захтеву за коришћење возила не може
удовољити.
Начин коришћења службеног возила
Члан 10.
Корисници који могу користити службено возило, возило користе док траје потреба за
коју је одобрена употреба службеног возила.
У захтеву за употребу службеног возила наводи се дан и час коришћења возила,
релација за коју се возило користи, потребе за које се возило користи и време коришћења
службеног возила.
Члан 11.
Возилом по правилу управља професионални возач запослен у Општинској управи
општине Рача.
Лице које управља возилом одговара за исто.
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Ако су професионални возачи ангажовани или ако потребе обављања службеног посла
то налажу возилом може управљати корисник превоза или друго лице, са возачком дозволом
за управљање моторним возилом, одговарајуће категорије.
Професионални возач и шеф одсека за заједничке послове једини имају право на
снабдевање возила погонским горивом, на бензинској станици која је одређена уговором или
другим актом органа општине Рача.
Изузетно, у случају одсутности возача и шефа одсека за заједничке послове
Председник општине заменик председника општине или начелник Општинске управе могу
овластити друго лице које ће у одређеној ситуацији моћи да снабде возило погонским горивом
уместо професионалних возача.
Члан 12.
За свако службено путовање попуњава се путни налог за возило.
Садржина, издавање, вођење и предаја налога, као и евиденција о издатим
налозима врши се у складу са законом и подзаконским актом којим се уређује садржина,
издавање и вођење налога и евиденција о издатим путним налозима.
Сваки попуњен путни налог за возило, професионални возач је дужан да архивира у
складу са прописима који регулишу канцеларијско пословање.
Путни налог за превоз корисника у целини попуњава возач службеног возила.
У путном налогу за возило обавезно се попуњавају све рубрике а нарочито време
почетка и завршетка превоза, почетно и завршно стање километраже.
Путни налози морају бити оверени од стране:
-Овлашћеног лица из тачке 8.правилника
-Сервиса одговорног за техничку исправност возила
-Возача који прима возило на употребу
У случају непопуњавања налога, одмах се обавештава наручилац превоза и начелник
Општинsке управе ради предузимања потребних мера против возача возила.
Члан 13.
Возач, односно друго лице које је управљало службеним возилом у обавези је да по
окончању превоза возило врати на место одређено за паркирање службеног возила или да
поступи по налогу овлашћеног радника у смислу наставка обављања другог службеног посла.
Изузетно, ако потреба посла захтева возач, односно друго лице може да возило по
завршетку службеног пута не паркира на место одређено за паркирање службених возила о
чему се обавештава овлашћено лице у Општинској управи и у налогу за превоз наводи разлоге
због којих возило није паркирано на одређеном месту.
Лице које је управљало службеним возилом дужно је да по окончању превоза о свим
уоченим недостацима и кваровима на возилу обавести овлашћено лице.
Члан 14.
По завршеном превозу кључеви од возила и попуњени путни налог за возило предају
се овлашћеном лицу у Одсеку за заједничке послове Општинске управе општине Рача.
Старање о службеним возилима
Члан 15.
Одсек за заједничке послове стара се о возилима регистрованим на Општинску управу
општине Рача.
Старање о службеном возилу у смислу става 1. овог члана, јесте њихово одржавање,
обнављање и унапређивање, старање о њиховом коришћењу, прању, стању ТАГ уређаја и
техн.исправности службених возила.
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Евиденција о службеним возилима
Члан 16.
Евиденцију о коришћењу службених возила води Одсек за заједничке послове
Општинске управе Рача.
Евиденција из претходног става садржи:
- регистрацију возила;
- прегледе техничке исправности;
- поправке и замене делова;
- месечном утрошку горива и уља;
- податке о гумама и акумулаторима;
- податке о хаваријама;
- дневно и месечно пређеној километражи;
- корисницима службених возила и релацијама.
Потрошња горива
Члан 17.
Одсек за заједничке послове води евиденцију службених возила и има дужност да у
сарадњи са обрачунском службом води годишњу евиденцију о укупно пређеној километражи,
као и о укупној и просечној потрошњи горива, за свако возило посебно.
Потрошњу горива за свако возило појединачно утврђује надлежна Комисија коју
формира председник општине.
Израчунату просечну потрошњу горива за одређено возило, на тромесечном и
годишњем нивоу, а на начин дефинисан у ставу 1. овог члана, обрачунска служба
рачуноводства је дужна да упореди са дефинисаном просечном потрошњом утврђеном од
стране Комисије, те ако на основу овакве упоредне анализе уочи ненаменско повећање
потрошње горива, предузме одговарајуће мере – предложи председнику општине и начелнику
Општинске управе упућивање возила на сервис, предузимање одговарајућих дисциплинских
мера против запослених (корисника возила) и сл.
Члан 18.
О спровођењу овог правилника стараће се Одсек за заједничке послове Општинске
управе Рача а за наменско коришћење додељених аутомобила одговорна су лица у органима
из члана 3. којима су аутомобили поверени.
Завршне одредбе
Члан19.
Овај Правилник биће објављен у "Службеном гласнику општине Рача" и ступа на снагу
осмог дана од дана објављивања.
Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о начину и условима
коришћења службених возила од стране органа општине Рача ("Сл. гласник општине Рача",
број 2/13).
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Број:021-83/2018-II-01
Дана:08.03.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
Ненад Савковић, с.р.
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На основу члана 37. Пословника о раду општинског већа општине Рача ( Сл.Гласник
општине Рача бр. 1/09 и 17/16 ) , на основу члана 17, 18. и 19. Закона о безбедности саобраћаја
на путевима (“Службни гласник РС”,бр.41/09) и тачке 3. Решења о оснивању општинског
савета за безбедност саобраћаја на путевима бр. 021-386/2016-II-01 од 04.10.2016 и решења о
измени и допуни решења број 344-85/2017-II-01 oд 25.12.2017 год. године и Правилника о раду
Општинског Савета за безбедност саобраћаја на путевима број 110-4/2010-III од 29.07.2010.
године, и на основу предлога Општинског Савета за безбедност саобраћаја на путевима
општине Рача , општинско Веће општине Рача, на својој седници одржаној дана 26.01.2018
године, донеоло је
ПРОГРАМ
коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у
2018. години, на територији Општине Рача
Општински Савет за безбедност саобраћаја на путевима (у даљем тексту: Савет)
основан је решењем Општинског већа општине Рача број 021-386/16-II-01 од 04.10.2016.
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 2018. 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. 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 2018 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 01.01.2018. до 31.12.2018. године
Неутрошена средства из предходне године –процена
(2017)
УКУПНО
ПРИХОДИ:

2.000.000,00
2.500.000,00
4.500.000,00

Б/ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ
1.
1.1
2.
2.1
2.2
3.
3.1
3.2
3.2
3.4
4
5.
5.1
5.2

Поправљањe саобраћајне инфраструктуре у износу
од 50% од планираних прихода
Постављање
саобраћајне
сигнализације-примена
краткорочних мера на уређењу три раскрснице у Рачи
према Главном пројекту
Унапређење саобраћајног васпитања и образовања
на територији општине
Набавка публикација за децу у предшколским
установама и основним школама у Општини Рача
Едукација о саобраћају (деце, младих, родитеља и
пољопривредника) о подизању свести о безбедности
саобраћаја
Превентивне активности из области безбедности
саобраћаја у општини Рача
Набавка ауто –седишта за децу рођену у 2018 години
Набавка ротирајућег светла за трактористе
Реализација камапања у сарадњи са Агенцијом за
безбедност саобраћаја
Набавка ретрорефлектујућих прслука
Техничко опремање јединица саобраћајне полиције
и других органа надлежних за послове безбедности
саобраћаја
Рад Општинског савета за безбедност саобраћаја
Рад техничког лица на изради аката потребних за
спровођење програма
Трошкови усавршавања чланова савета (семинари,
радионице и сл.)
УКУПНО РАСХОДИ:

2.250.000,00
2.250.000,00
300.000,00
100.000,00
200.000,00
1.000.000,00
500.000,00
200.000,00
200.000,00
100.000,00
600.000,00
350.000,00
200.000,00
150.000,00
4.500.000,00
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I I I СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ
Активности из тачке 1. реализоваће се преко Програма 0602-0007 jaвни ред и
безбедност
Активности из тачке 2. реализоваће се преко раздела 5 глава 5.11, функција 360 Јавни
ред и безбедност Одлуке о буџету општине Рача
Активности из тачке 3. реализоваће се преко раздела 5 глава 5.11 , функција 360 Јавни
ред и безбедност Одлуке о буџету општине Рача по решењу председника општине
Активности из тачке 4. реализоваће се преко раздела раздела 5 глава 5.11 , 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 5 глава 5.11 , функција 360
општинска управа, 360 Јавни ред и безбедност Одлуке о буџету општине Рача по решењу
председника општине а односи се Трошкови усавршавања чланова савета и рад техничког
лица на изради аката потребних за спровођење програма (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.
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: 021-30/2018-II-01
Дана: 26.01.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
Ненад Савковић, с.р.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

Правни основ за доношење програма садржан је у члану 17, члану 18. и члану 19. Закона
о безбедности саобраћаја на путевима («Службени гласник РС», бр.41/09,53/2010 и 101/2011).
Наиме јединица локалне самоуправе је у обавези да у оквиру својих права и дужности
обезбеди средства за финансирање унапређења безбедности саобраћаја.
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,
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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 представљају уступљен приход Републике, а расподељују
се тако што 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,
законска је обавеза да се 50% средстава користи за поправљање саобраћајне инфраструктуре
јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен.
Наведена средства у целини су наменског карактера и могу се користити у складу са
утврђеним програмом који доноси надлежни извршни орган јединице локалне самоуправе, на
предлог тела за координацију.
У општини Рача програм доноси Општинско веће, на предлог Општинског Савета за
безбедност саобраћаја на путевима.
Општински Савет за безбедност саобраћаја на путевима, као тело за координацију,
основан је решењем о оснивању општинског савета за безбедност саобраћаја на путевима бр.
021-386/16-II-01 од 04.10.2016. 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.
Имајући у виду све напред наведено као и саржај самог Програма предлаже се
Општинском већу да исти донесе како је дат у предлогу.
На основу основу члана 3. став 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник Републике Србије“,
број 24/12, 48/2015, 99/2015 и 42/2017), члана 13. Одлуке о прибављању и располагању
стварима у јавној својини општине Рача („Сл.гласник општине Рача“, број 24/2015) и чл .45
став 1. тачка 20). Статута општине Рача („Сл.гласник општине Рача“ , број 6/08, 2/10, 12/10 и
13/17), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на седници
одржаној дана 14.03.2018. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
о разрешењу Комисије за спровођење поступка прибављања у јавну својину, отуђења
непокретности из јавне својине и давања у закуп ствари у јавној својини општине
Рача
I Разрешавају се дужности Председник и чланови Комисије за спровођење поступка
прибављања у јавну својину, отуђења непокретности из јавне својине и давања у закуп ствари
у јавној својини општине Рача, и то:
1.
2.
3.
4.
5.

Марија Николић
Снежана Маџић
Душица Миљојковић
Ивана Живановић
Јелена Стевановић

председник Комисије
члан Комисије
члан Комисије
члан комисије
члан комисије

Број 3, страна 42

Службени гласник општине Рача

14.03.2018. године

II Решење ступа на снагу даном доношења.
III Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-26/2018-I-01
Дана: 14.03.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 3. став 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања
и прикупљања писмених понуда („Службени гласник Републике Србије“, број 24/12, 48/2015,
99/2015 и 42/2017), члана 13. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини
општине Рача („Сл.гласник општине Рача“, број 24/2015) и чл .45 став 1. тачка 20) Статута
општине Рача („Сл.гласник општине Рача“, број 6/08, 2/10, 12/10 и 13/17) Скупштина општине
Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 14.03.2018.
године, донела је:
РЕШЕЊЕ
I
ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за спровођење поступка прибављања у јавну својину, отуђења
непокретности из јавне својине и давања у закуп ствари у јавној својини општине Рача у
саставу:
1. Сања Милошевић, председник Комисије ,
2. Снежана Маџић, члан Комисије ,
3. Јелена Стевановић, члан Комисије,
4. Јелена Николић, члан Комисије ,
5. Драган Ђорђевић, члан Комисије.
Комисија се именује на период од 4 године.
II
Задатак Комисије је да спроведе поступак прибављања у јавну својину, отуђења
непокретности из јавне својине и давања у закуп ствари у јавној својини општине Рача, након
доношења одлуке од стране надлежног органа о прибављању, отуђењу или давању у закуп
ствари у јавној својини општине.
Комисија из предходног става ће записник о спроведеном поступку, о прибављању,
отуђењу или давању у закуп ствари у јавној својини општине Рача, доставити Општинском
већу општине Рача, на даљу надлежност.
III
Председник и чланови Комисије имају право на накнаду за свој рад у складу са чланом
1. Одлуке о утврђивању накнаде за рад одборника и чланова радних тела Скупштине општине
Рача и чланова Општинског већа општине Рача („Сл.гласник општине Рача“ број 5/2015), при
чему се накнада испаћује председнику и члановима Комисије за целокупан рад по једном

Број 3, страна 43

Службени гласник општине Рача

14.03.2018. године

скупштинском решењу о прибављању у јавну својину, отуђењу непокретности из јавне својине
и давању у закуп ствари у јавној својини општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-27/2018-I-01
Дана: 14.03.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 183. став 1. тачка 3) и ст. 2. Закона о општем управном поступку („Сл.
гласник РС“, бр 18/16), члана 129. и чл.130 Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача
„ број 6/08, 2/10, 12/10 и 13/17) и чл.142. ст. 2. и чл.143 ст.6. Пословника о раду Скупштине
општине Рача („Сл. гласник општине Рача“ број 06/08) Скупштина општине Рача, на предлог
Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 14.03.2018. године донела је
следеће:
РЕШЕЊЕ
ПОНИШТАВА СЕ РЕШЕЊЕ донето од стране Скупштине општине Рача број
020-22/2000-01 од 29.06.2000. године, а којим је пренето право коришћења и располагања
Дирекцији за изградњу Републике Србије, на грађевинском земљишту означеном као
кп.бр.301/89 КО Рача у површини од 0.22,63 ари а у складу са Детаљним урбанистичким
планом за грађевинско насеље Рача без накнаде.
Ово решење ће служити као правни основ за упис својинских права општине Рача.
Образложење
Скупштина Општине Рача је дана 29.06.2000. године на основу чл.22 Закона о
грађевинском земљишту (Сл. гласник РС“, бр.44/95) и чл.45 Одлуке о уређивању, давању на
коришћење и накнади за коришћење грађевинског земљишта донела решење којим се преноси
право коришћења и располагања без накнаде на кп.бр. 301/89 КО Рача у површини од 0.22,63
ара Дирекцији за изградњу РС.
Циљ уступања земљишта Дирекцији за изградњу РС је била изградња 20 станова за
припаднике МУП-а, ВЈ и младе брачне парове са територије општине Рача. Извршни одбор
Скупштине Општине Рача на седници одржаној 01.06.2000. године донео је решење да се
Дирекцији за изградњу РС додели земљиште за изградњу са опремљеном инфраструктуром.
Имајући у виду да је наведено земљиште Дирекцији за изградњу РС дато на коришћење
ради изградње објекта за потребе органа јединице локалне самоуправе а које су пословале
средствима у државној својини, што је утврђено Скупштинском Одлуком од 29.06.2000.
године у смислу чл.22 ст. 1 Закона о грађевинском земљишту (Сл. гласник РС бр.44/95,
16/97,23/01) и како је Дирекција започела изградњу, али у року од две године од дана ступања
на снагу Закона о планирању и изградњи (Сл. гласник РС 47/03.34/06), није завршила
изградњу објекта, то јој је у смислу чл.86 ст.3 истог закона престало право коришћења
грађевинског земљишта.
На основу изнетих чињеница се може закључити да су се стекли услови за доношење
одлуке од стране Скупштине општине Рача којом би се утврдио престанак права коришћења
и располагања на кп.бр. 301/89 КО Рача, Дирекцији за изградњу РС, а којој је то право
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Скупштина општине Рача пренела по претходно донетом решењу број 020-22/2000-01 од
29.06.2000. године, јер није поступљено у складу са напред цитираном законском одредбом,
те је општи интерес да се земљиште врати Општини Рача како би се исто искористило у
смислу чл.91 сада вежећег Закона о планирању и израдњи а у складу са постојећим планским
документом за то грађевинско подручје.
Обзиром да Дирекција за изградњу РС није поступила у складу са решењем СО Рача
од 29.06.2000. године , нити у складу са тада важећим прописима, то је Скупштина општине
Рача одлучила као у изреци одлуке имајући у виду да наведено решење није уопште могуће
извршити а све у складу са чл.183 ст.1 тач.3 и ст.2 Закона о општем управном поступку.
Ово решење ступа на снагу даном објављивања у „Службеном гласнику општине Рача“.
Против овог решења није дозвољена посебна жалба, али се може покренути управни
спор у року од 30 дана од дана достављања управног акта странци.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-33/2018-I-01
Дана: 14.03.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА РАЧА
Комисија за расподелу и контролу
управљања средствима буџетског фонда
за пољопривреду и рурални развој општине Рача
Број: 021-49/2018-III-01
Датум: 02.02.2018. године
На основу члана 16. Пословника о раду комисије за расподелу и контролу управљања
средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача, бр.021385/2017-III-01од 04.10.2016.г., Комисија за расподелу и контролу управљања средствима
буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача (у даљем тексту Комисија),
на седници одржаној дана02.02.2018.г., донела је:
ЗАКЉУЧАК
У Предлогу Одлуке о додели подстицајних средстава за регрес за репродуктивни
материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем у првом кругу за 2017.годину бр.021875/2017-III-01 од 25.12..2017.г., који је доставила Комисија дана 26..12. 2017.г., на даљу
надлежност Општинском већу општине Рача, у тачки 2 и 3. у Табели због случајне ненамерне
техничке грешке дошло је до погрошнег уписа бројева у табелама, тако да је неопходно да се
у наведене Табеле у Одлуци о додели подстицајних средстава за регрес за репродуктивни
материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем у првом кругу за 2017.годину бр.401662/2017-II-01 од 26.12.2017.г., технички уреде, односно у табели 2 код ред.бр.45 треба да
стоји: место Доња Рача, број грла: одбијено 4, одобрено 1, а у Табели 3. код ред.бр.41 треба
да стоји број грла: одбијено 1, одобрено 0, тако да је укупан број грла за која су одобрена
средства за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем
у првом кругу за 2017.годину 219
грла у укупном износу од 438.000,00
(четиристотинетридесетосамхиљададинара) односно захтев за регрес је одбијен за 24 грла а
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ради уподобљавања Одлуке са Записницима Комисије за расподелу и контролу управљања
средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача о контроли
захтева бр.021-499/2017-II-01 од 14.07.2017.г. и бр.021-503/2017-II-01 од 17.07.2017.г..
Неопходно је да надлежни орган, Општинско веће општине Рача, по пријему овог
Закључка донесе Обавештење о исправци техничке грешке у Одлуци о додели подстицајних
средстава за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем
у првом кругу за 2017.годину бр.401-662/2017-II-01 од 26.12.2017.г. и да исто објави у истим
медијима у којима је објављена Одлукa о додели подстицајних средстава за регрес за
репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем у првом кругу за
2017.годину.
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења и исти објавити у Службеном гласнику
СО Рача.
ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Бојан Милетић, 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 Марија Стевановић, секретар
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205.

