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Службени гласник општине Рача

27.02.2020. године

На основу члана 44. став 2, члана 45. став. 2, члана 46. став 2, члана 55. став 2, чл. 110.
и 111. Закона о социјалној заштити („Сл. гласник РС“, бр. 24/2011), Правилника о ближим
условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите („Сл. гласник РС“, број
42/2013, 89/2018 и 73/2019 ) и члана 40. став 1. тачка 6) Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача'', бр.
3/19), Скупштина општине Рача, на својој седнци одржаној 27.02.2020. године, на предлог
Општинског већа општине Рача, донела је:
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ИЗ НАДЛЕЖНОСТИ
ОПШТИНЕ РАЧА
Члан 1.
У Одлуци о социјалној заштити општине Рача, број 020-38/2019-I-01, од 30.05. 2019.
године , у Члану 18. додају се тачкe
4. која гласи „ Право на лечење за набавку лекова, медицинских помагала и помоћи у лечењу
„
5. која гласи „ Право на лечење у иностранству, под условом да лечење није одобрено на терет
средстава обавезног здравственог осигурања за лечење обољења, стања или повреде које се не
могу успешно лечити на територији Републике Србије,
6.која гласи „Право на процедуру за вантелесну оплодњу чији трошкови претежно или у
целости нису признати на терет обавезног здравственог осигурања „ .
Члан 2.
Додаје се нови члан 24а који гласи :
„ Право на лечење за набавку лекова, медицинских помагала и помоћи у лечењу може се
остварити у висини стварних трошкова а највише до 5 ( пет ) просечних нето зарада у
општини Рача, по задњем објављеном статистичком податку из месеца који предходи месецу
остваривања права.
Право на лечања у иностранству, под условом да лечење није одобрено на терет средстава
обавезног здравственог осигурања за лечење обољења, стања или повреде које се не могу
успешно лечити на територији Републике Србије и о томе се има писмени доказ од Комисије
за коришћење здравствене заштите у иностранству и упућивање на лечење у иностранство
Републичког Фонда за здравствено осигурање , може се остварити у висини стварних
трошкова а највише до 50 ( педесет ) просечних нето зарада у општини Рача, по задњем
објављеном статистичком податку из месеца који предходи месецу остваривања права.
Право на процедуру за вантелесну оплодњу чији трошкови претежно или у целости нису
признати на терет обавезног здравственог осигурања, се остварује до износа који признаје
Републички фонд за здравствено осигурање .
О остваривању ових права одлучује Комисија коју формира Општинско веће општине Рача.“
Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Рачa”.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-1/2020-I-01
Дана: 27.02.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Ђоковић, с.р.
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На основу члана 61. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/2016 и
88/2019) и члана 40. став 1. тачке 55) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број
3/2019), Скупштина општине Рача, на својој седнци одржаној 27.02.2020. године, на предлог
Општинског већа општине Рача, донела је:
OДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА I ИЗМЕНУ ПОСЕБАНОГ ПРОГРАМА
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАЧА, ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДЗЕЋА „ РАЧА“ ИЗ РАЧЕ
Члан 1.
Јавном комуналном предузећу „ Рача „ даје се сагласност на Прву измену Посебног
програм коришћења средстава из буџета општине Рача за 2020. годину, број 6 од 09.01.2020.
године.
Члан 2.
Одлуку ступа на снагу наредног дана од дана обљављивања у Службеном гласнику
општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-2/2020-I-01
Дана: 27.02.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 61. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/2016 и
88/2019) и члана 40. став 1. тачке 55) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број
3/2019), Скупштина општине Рача, на својој седнци одржаној 27.02.2020. године, на предлог
Општинског већа општине Рача, донела је:
OДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА II ИЗМЕНУ ПОСЕБАНОГ ПРОГРАМА
КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАЧА, ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДЗЕЋА „ РАЧА“ ИЗ РАЧЕ
Члан 1.
Јавном комуналном предузећу „Рача„ даје се сагласност на другу измену Посебног
програм коришћења средстава из буџета општине Рача за 2020. годину, број 46 од 19.02.2020.
године.
Члан 2.
Одлуку ступа на снагу наредног дана од дана обљављивања у Службеном гласнику
општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-3/2020-I-01
Дана: 27.02.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Ђоковић, с.р.
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На основу члана 27. и 46. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/09,
81/09 - испр., 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС и 98/13 одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020) и члана 40. став 1.
тачке 5) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 3/2019), Скупштина општине
Рача, на својој седнци одржаној 27.02.2020. године, на предлог Општинског већа општине
Рача, донела је:
ОДЛУКУ
о измени одлуке о изради Плана детаљне регулације радне зоне "Ђурђево" у Ђурђеву
Члан 1.
У Одлуци о изради плана детаљне регулације радне зоне "Ђурђево" у Ђурђеву број
020-35/2019-I-01 од 03.05.2019. године („Сл.Гласник општине Рача бр.15/19), у даљем тексту
Одлука, члан 6. Мења се и гласи :
„ Члан 6.
Рок за израду Плана је 15 месеци од дана на ступања на снагу ове Одлуке.“
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
општине Рача".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-4/2020-I-01
Дана: 27.02.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 37. став 1. тачка 20. Статута Јавног предузећа за управљање и развој
инфраструктурних објекта Рача (број 5. од 28.11.2016. године и бр. 36 од 05.02.2018.године
),Одлуке Надзорног одбора Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних
објекта Рача бр. 21/2020, члана 40 став 1. тачка 6) Статута општине Рача ("Службени гласник
општине Рача ", бр.3/2019),Скупштина општине Рача, на седници одржаној 27.02.2020. године,
на предлог Општинског већа општине Рача, донела је:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на ценовник услуга Јавног предузећа за управљање и развој
инфраструктурних објекта Рачa за 2020. годину
Члан 1.
1. Даје се сагласност на ценовник услуга Јавног предузећа за управљање и развој
инфраструктурних објеката Рача за 2020.годину.
Табеларни приказ услуга:
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Ред
Цена у
ни
Назив услуге
Јединица мере
динарима
број
(без ПДВ-а)
1. УСЛУГЕ УПРАВЉАЊА ПУТЕВИМА (ОПШТИНСКИМ, НЕКАТЕГОРИСАНИМ
И УЛИЦАМА)
Издавање услова за израду техничке
1.1. документације за изградњу и реконструкцију
саобраћајног прикључка на јавни пут
технички услови
15.000,00
Решење о
Доношење решења инвеститору о испуњености
1.2.
испуњености
издатих услова из редног броја 1.1.
услова
6.000,00
Издавање услова за израду техничке
документације , односно за постављање
линијског инфраструктурног објекта на јавном
путу
и
заштитном
појасу
пута
(
1.3.
електроенергетски вод , гасовод, линијска
инфраструктура електронских комуникација,
водоводна и канализациона инфрастуктура и
др.)
Технички услови
15.000,00
Решење о
Доношење решења инвеститору о испуњености
1.4
испуњености
издатих услова из редног броја 1.3.
услова
6.000,00
Издавање сагласности за одржавање спортске и
1.5.
друге приредбе на јавном путу
сагласност
10.000,00
Издавање саобраћајно- техничких услова за
Саобраћајно1.6.
постављање рекламних табли и паноа;.
технички услови
15.000,00
Издавање саобраћајно техничких услова за
15.000,00
издавање дозволе за обављање ванредног
1.7.
превоза дозволе за обављање ванредног
Саобраћајнопревоза
технички услови
Издавање дозволе за обављање ванредног
1.8. превоза дозволе за обављање ванредног
превоза
1.8.
Једнократна дозвола
1.
пређени км
1.300,00
1.8.
Континуирана дозвола
2.
пређени км
650,00
Издавање саобраћајно техничких услова за
Саобраћајно
1.9.
прекомерно коришћење јавног пута
технички услови
15.000,00
Издавање саобраћајно техничких услова за
2.0
издавање одобрења за постављање уређаја за
Саобраћајно
обавештавање или оглашавање
технички услови
15.000,00
2.1. Издавање техничких услова за пројектовање
Технички услови
15.000,00
Издавање саобраћајно-техничких услова ради
издавања сагласности за преусмеравање
2.2. саобраћаја на јавни пут у случају обављања
радова на изградњи, реконструкцији,одржавању Саобраћајнои заштити јавног пута
технички услови
15.000,00
Издавање сагласности за преусмеравање
2.3.
саобраћаја на јавни пут у случају обављања
сагласност
6.000,00
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2.5.
2.6.
2.6.
1.
2.6.
2.
2.6.
3.

2.7.
2.7.
1.
2.7.
2.
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радова на изградњи, реконструкцији ,
одржавању и заштити јавног пута;
Издавање сагласности за изградњу додатних
елемената пута
Издавање сагласности за изградњу аутобуског
стајалишта
Издавање сагласности у поступцима
озакоњења
Издавање сагласности у поступцима
озакоњења по захтеву физичких лица
Издавање сагласности у поступцима
озакоњења по захтеву правних лица
Издавање сагласности у поступку озакоњења
за
изграђене
инфраструктурне објекте
(водовода, канализације, топловода, гасовода,
телекомуникационих и електро водова,
инсталација и постојења и сл.) у заштитном
појасу и/или јавном путу
Стручни надзор на изградњи, реконструкцији
и одржавању путне инфраструктуре
Стручни надзор на изградњи, реконструкцији
и одржавању општинских путева,
некатегорисаних путева и улица
Стручни надзор над изградњом,
реконструкцијом и одржавањем атарских
путева

27.02.2020. године

сагласност

10.000,00

сагласност

10.000,00

сагласност

3.000,00

сагласност

6.000,00

Сагласност

60 дин /м

2.7.
3.

Стручни надзор над изградњом и
реконструкцијом мостова и пропуста

2.8.

Рад дипломираног инжењера на пословима
управљања путевима који нису обухваћени
овим ценовником услуга
Радни сат

3 % од
вредности
радова
3 % од
вредности
радова
3 % од
вредности
радова

2.000,00

Рад техничара на пословима управљања
путевима
Радни сат
1.300,00
Издавање сагласности за раскопавање пута
/улице или заштитног појаса пута у циљу
отклањања
квара
на
3.0.
инсталацима(водовода,канализације,гасовода,е
лектроенергетских водова, електронских водова
и сл.)
сагласност
7.000,00
2. УСЛУГЕ УПРАВЉАЊА ИНВЕСТИЦИОНИМ
ПРОЈЕКТИМА
Израда пројектног задатка за потребе
2.1.
инвеститора
Радни сат
1.800,00
2.9.
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2.2

2.3.

2.4
2.5.
2.6.
2.7.

2.8.

Редни
број

3.1.

3.2.
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Административни, стручни и оперативни
послови за потребе општине, као и
координација и комуникација између општине,
општинске управе, државних органа и
пројектаната у активностима које су неопходне
за одобравање инвестиционог пројекта .
Радни сат
Провера усклађености пројектне
документације са пројектним задатком ,
праћење квалитета и динамике израде
пројектне документације за потребе
инвеститора
Надзор над спровођењем реализације
појединих фаза пројекта за потребе
инвеститора
Израда извештаја о степену реализације
инвестиционог пројекта за потребе
инвеститора и финансијера /донатора
Управљање инвестиционим пројектом од
почетка до коначне реализације за потребе
инвеститора
Израде елабората и студија оправданости
инвестиција
Заступање интереса органа општине ,
установа, служби и организација пред
државним институција ма ( сарадња са
Министарствима, Канцеларијом за управљање
јавним улагањима и др.)

1.500,00
3% од
уговорене
вредности
израде
пројектно
техничке
документаци
је

Радни сат

1.800,00

Радни сат

1.200,00
1,5 % од
вредности
инвестиције

Радни сат

1.800,00

Паушално

40.000,00

Јединица
мере
3. УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА
Стручни и технички послови у циљу обезбеђивања јавног
осветљења (праћење реализације уговорних радова,
радни сат
проверавање извршених радова , планирање потреба,
издавање налога )
Назив услуге

Цена у динарима
(без пореза)

1.800,00
3% од вредности
радова на одржавању
јавног осветљења

Стручни надзор на извођењу радова на одржавању
јавног осветљења
4. ОСТАЛЕ УСЛУГЕ

4.1.
4.2.

Припрема годишњег програма уређивања грађевинског
земљишта
Сви технички, правни, финансијски, административни и
други стручни послови који су неопходни за обављање
поверених делатности, као и други послови по налогу
општине ( помоћ Општинској управи у процедурама

радни сат

1.200,00

радни сат

1.500,00
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израде и доношења урбанистичких планова , техничка
подршка Комисији за планове општине Рача и др.)

5. ИЗРАДА ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА РАЗВОЈ ОПШТИНЕ РАЧА

5.1.

5.2.

5.3.

Израда предлога пројекта за аплицирање код домаћих и
страних фондова за потребе општине Рача

Радни сат

Израда предлога пројекта , бизнис планова и др. за
аплицирање код домаћих и страних фондова по захтеву
Радни сат
правних или физичих лица
Праћење пројеката и израда извешатаја о реализацији
пројеката према донаторима и државним институцијама
–финансијерима пројекта( односи се на пројекте који нису Радни сат
инфраструктурни), јавни радови, пројекти социјалне
заштите и др.

1.800.00

1.800,00

1.200,00

Члан 2.
Одлука о ценовнику услуга Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних
објеката Рача за 2020. годину, доставља се Скупштини општине Рача на сагласност.
Члан 3.
Одлука о ценовнику услуга ступа на снагу даном добијања сагласности од Скупштине
општине Рача и примењиваће се до доношења Одлуке о ценовнику услуга Јавног предузећа
за 2021.годину.
Члан 4.
Ступањем на снагу Одлуке о ценовнику услуга Јавног предузећа за управљање и развој
инфраструктурних објеката Рача за 2020.годину , престаје да важи Одлука о ценовнику услуга
јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача број 9/2019 од
15.01.2019.године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-6/2020-I-01
Дана: 27.02.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 99. став 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник
РС",бр.72/09, 81/09- исп., 64/10- одлука УС, 24/11,121/12,42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС,
98/13-одлука УС, 132/14,145/14, 83/18, 31/19,37/19-др.закон и 9/2020), чл. 26. ст. 1.тачка 3) и
чл. 30. Закона о јавној својини ("Службени гласник РС", број 72/11, 88/13, 105/14, 104/16др.закон, 108/16, 113/2017 и 95/2018), чл. 2. став 1. и чл. 19. 20. и 21. Уредбе о условима
прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној
својини , односно прибављања и уступања искоришћавања других имосвинских права,као и
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Службени гласник РС", број
16/2018,), чл. 7. и 12. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине
Рача ("Службени гласник општине Рача", број 24/2015) и члана 40. став 1. тачке 36) Статута
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општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 3/2019), Скупштина општине Рача, на својој
седнци одржаној 27.02.2020. године, на предлог Општинског већа општине Рача, донела је:
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА OTУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ
ОПШТИНЕ РАЧА ПУТЕМ ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА-ЛИЦИТАЦИЈЕ
Овом Одлуком покреће се поступак отуђења непокретности из јавне својине општине
Рача путем јавног надметања-лицитације и то:
1. кп. бр. 385/48 К.О. Рача, у површини од 0.26.61 ха, грађевинско земљиште – по
намени простора предвиђена за пословно-комерцијалне делатности по култури
ливада прве класе, уписана у лн. бр.1201 К.О. Рача, јавна својина општине Рача са
уделом 1/1,
2. кп. бр. 385/49 К.О. Рача, у површини од 0.24.58 ха, грађевинско земљиште, по
намени простора предвиђена за пословно-комерцијалне делатности, по култури
ливада прве класе, уписана у лн. бр.1201 К.О. Рача, јавна својина општине Рача са
уделом 1/1,
3. кп. бр. 385/50 К.О. Рача, у површини од 0.20.41 ха, грађевинско земљиште, по
намени простора предвиђена за пословно-комерцијалне делатности, по култури
ливада прве класе, уписана у лн. бр.1201 К.О. Рача, јавна својина општине Рача са
уделом 1/1,
Почетна цена непокретности биће одређена на основу тржишне вредности
непокретности коју ће проценити надлежни орган одређен законом.
Учесници на огласу који буде расписан по основу ове Одлуке, су дужни да доставе
пријаву за јавно надметање и доказ о уплати депозита у висини 10% од почетне цене која ће
бити утврђена огласом, са назнаком редног броја непокретности за коју се доставља пријава.
Непокретности описане у ставу 1 овог закључка отуђиће се купцу који у току јавног
надметања понуди највећу цену и иста се накнадно не може умањивати.
Поступак јавног надметања спровешће Комисија, која је именована посебним
решењем од стране Скупштине општине Рача.
Комисија ће објавити јавни оглас, утврдити лицитациони корак, одредити време и
место одржавања јавног надметања, прецизирати све елементе везане за отуђење наведених
непокретности, обавити и друге правне послове у складу са законом и подзаконским актима.
Уговор између најповољнијег понуђача и општине Рача ће се закључити у року од 30
дана по коначности решења надлежног органа о отуђењу земљишта и истим ће се уредити
начин, услови и рок плаћања купопродајне цене.
Ако лице коме је земљиште отуђено својом кривицом не закључи уговор у наведеном
року, донеће се решење о стављању ван снаге акта о отуђењу земљишта, а уплаћени депозит
се не враћа.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику“
општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-7/2020-I-01
Дана: 27.02.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Ђоковић, с.р.
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На основу члана 99. став 3. и чл. 100. став 1. тачка 7) Закона о планирању и изградњи
("Службени гласник РС", бр.72/09, 81/09- исп., 64/10- одлука УС, 24/11,121/12,42/13 - одлука
УС, 50/13 - одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14,145/14, 83/18, 31/19,37/19-др.закон и 9/2020),
чл. 26 ст. 1. тачка 3) и чл. 30. Закона о јавној својини ("Службени гласник РС", број 72/11,
88/13, 105/14, 104/16-др.закон, 108/16, 113/2017 и 95/2018), чл. 2. ст. 1., чл. 3 ст. 1. тачка 5.
Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у
закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других
имосвинских права,као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда
("Службени гласник РС", број 16/2018), чл. 19. и 20. Одлуке о прибављању и располагању
стварима у јавној својини општине Рача ("Службени гласник општине Рача", број 24/2015) и
члана 40. став 1. тачке 36) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 3/2019),
Скупштина општине Рача, на својој седнци одржаној 27.02.2020. године, на предлог
Општинског већа општине Рача, донела је:
ОДЛУКУ
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ
У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ РАЧА И ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ
НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ ПУТЕМ РАЗМЕНЕ
Овом Одлуком покреће се поступак прибављања непокретности у јавну својину
општине Рача и отуђења непокретности из јавне својине општине Рача непосредном погодбом
путем размене тако што :
Општина Рача, носилац права јавне својине на:
кп. бр. 98/20, грађевинско земљиште по култури ливада 1. класе у површини од 1892м2,
кп. бр. 98/21, грађевинско земљиште по култури ливада 1. класе у површини од 45м2,
кп. бр. 98/22, грађевинско земљиште по култури ливада 1. класе у површини од 50м2 ,
кп. бр. 98/23, грађевинско земљиште по култури ливада 1. класе у површини од 241м2,
кп. бр. 98/24, грађевинско земљиште по култури ливада 1. класе у површини од 21м2,
кп. бр. 98/25, грађевинско земљиште по култури ливада 1. класе у површини од 88м2,
кп. бр. 98/26, грађевинско земљиште по култури ливада 1. класе у површини од 26м2,
све уписане у Л.Н.1201. К.О. Рача са уделом 1/1, преноси у својину „INTERKOMERC“ d.o.о.
Rača, а за узврат
„INTERKOMERC“ d.o.о. Rača власник :
кп. бр. 385/55, грађевинско земљиште ,поток у површини од 300м2, уписане у Л.Н. 1136.
К.О. Рача, са уделом 1/1, преноси у јавну својину општине Рача.
Пренос својине са једног власника на другог вланика непосредном погодбом путем
размене, врши се у обостраном интересу власника парцела, општина Рача за изградњу
саобраћајнице предвиђене планом детаљне регулације а „INTERKOMERC“ d.o.о. Rača за
проширење пословних капацитета и запошљавање нових радника.
Катастарске парцеле које се међусобно размењују нису исте површине а смим тим ни
исте вредности па је пре доношења решења потребно извршити процену грађевинског
земљишта од стране овлашћеног вештака грађевинске стуке како би се утврдила тржишна
вредност земљишта које је предмет размене.
Након спроведеног поступка утврђивања тржишне вредности ,Скупштина општине
Рача на предлог Општинског већа донеће Решење о прибављању и отуђењу непокретности
непосредном погодбом путем размене непокретности
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а исту објавити у “Службеном гласнику“
општине Рача.
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Oбразложење
Захтевом за размену непокретности бр. 46-79/2020-III-01 од 24.01.2020. године
општини Рача се обратило предузеће „INTERKOMERC“ d.o.о. Rača о намери да са општином
Рача изврши размену непокретности наведених у изреци ове Одлуке.
Општина Рача заинтересована је за напред наведену размену јер ће добијањем кп. бр.
385/55 створити услове за изградњу саобраћајнице предвиђену планским актима општине Рача
док парцеле које у размени добија „INTERKOMERC“ d.o.о. Rača ће му служити за проширење
пословних капацитета и запошљавање нових радника.
Катастарска парцела 98/20 се целом својом дужином граничи са парцелама
„INTERKOMERC“ d.o.о. Rača а остале парцеле се граниче са претходном парцелом и по својој
површини и облику не могу представљати посебне грађевинске парцеле а разменом би постале
део комплекса истог власника и служиле би напред наведеној намени, па их је најбоље отуђити
на овај начин путем размене.
Обзиром да катастарске парцеле које се размењују нису исте површине и вредности,
пре доношења Решења о размени извршиће се процена тржишне вредности парцела од стране
вештака грађевинске струке и уговором о размени утврдиће се обавеза плаћања разлике у
вредности парцела.
Саставни део ове Одлуке је копија плана.
На основу свега изнетог одлучено је као у изреци ове Одлуке.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-8/2020-I-01
Дана: 27.02.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 6, 7. став 3., чл.10. ст.4., 5. Закона о путевима („Сл.Гласник РС“,
бр.41/2018 и 95/2018-др.закон), члана 20. став 1. тачка 3. и члана 32. став 1. тачка 6) Закона о
локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон
и 47/18), Скупштина општине Рача, на својој седнци одржаној 27.02.2020. године, на предлог
Општинског већа општине Рача, донела је:
Одлуку
о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима
на територији општине Рача
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет
Члан 1.
Овом одлуком уређује се обављање послова који се односе одржавање, заштиту, коришћење,
развој и управљање општинским путевима и улицама, као и некатегорисаним путевима на територији
oпштине Рача (у даљем тексту: Општина).
Дефиниције
Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овој одлуци имају следеће значење:
2. општински пут је јавни пут који саобраћајно повезује територију Општине, као и територију
Општине са мрежом државних путева;
3. улица је јавни пут у насељу који саобраћајно повезује делове насеља;
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4. некатегорисани пут је пут који је Скупштина општине Рача (у даљем тексту: Скупштина)
прогласила некатегорисаним путем и који је као такав уписан у јавне евиденције о непокретностима и
правима на њима;
5. тротоар је посебно уређен део пута поред коловоза намењен првенствено за кретање пешака;
6. бициклистичка стаза је пут намењен за кретање бицикала;
7. прилазни пут је пут који омогућава власнику, односно непосредном држаоцу непокретности прилаз
на јавни пут, односно некатегорисани пут поред којег се непокретност налази;
8. одржавање јавног пута је извођење радова и обављање услуга у оквиру постојећег путног земљишта
којима се обезбеђује очување карактеристика пута у стању које је било у тренутку његове изградње
или реконструкције, и може бити редовно, рехабилитација и ургентно.
Члан 3.
Категоризација општинских путева и улица
Општински путеви и улице се категоришу на основу критеријума које прописује Влада
Републике Србије.
На основу критеријума из става 1. овог члана Скупштина доноси акт о категоризацији
општинских путева и улица.

II. УПРАВЉАЊЕ ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА, УЛИЦАМА И
НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА
Делатност управљања
Члан 4.
Управљање општинским путевима и улицама (у даљем тексту: локални путеви), као делатност од
општег интереса, обухвата:
1) планирање, пројектовање, одржавање и заштиту локалних путева;
2) вршење инвеститорске функције на пројектовању и одржавању локалних путева;
3) организовање и обављање стручних послова на пројектовању, одржавању и заштити локалних
путева;
4) уступање радова на пројектовању, одржавању, и стручном надзору локалних путева;
5) организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом локалних
путева;
6) вршење јавних овлашћења;
7) праћење стања путне мреже;
8) заштиту локалних путева;
9) означавање локалних путева и вођење евиденције о локалним путевима и о саобраћајно-техничким
подацима за те путеве;
10) управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на локалним путевима.
Управљач локалних путева
Члан 5.
Делатност управљања локалним путевима на територији Општине обавља јавно предузеће
основано од стране Општине као управљач локалних путева - "Јавно предузеће за управљање и развој
инфраструктурних објеката, Рача" (у даљем тексту: Управљач локалних путева).
Управљач локалних путева остварује право на наплату услуга управљања локалним путевима
Општини Рача, а у складу са Ценовником услуга Јавног предузећа за управљање и развој
инфраструктурних објеката Рача, на који је дата сагласност од стране Скупштине општине Рача и
програмом пословања управљача путева.
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Извештаји о извршеној контроли и о стању локалних путева
Члан 6.
Управљач локалних путева дужан је да најмање једном у току године, а најкасније до 1.
септембра те године, поднесе годишњи извештај о извршеној контроли и оцени стања локалних
путева којима управља.
Управљач локалног пута поред извештаја из става 1 овог члана дужан је да подноси и
петогодишњи извештај о извршеној контроли локалних путева
Извештај из става 1. и 2. се доставља Општинскoj управи Рача
Плански акти Управљача локалних путева
Члан 7.
Управљач локалних путева доноси средњорочни план одржавања и заштите локалних путева,
годишњи програм радова на одржавању и заштити локалних путева и појединачне студије, уз
претходно прибављено мишљење надлежног одељења.
Сагласност на акте из става 1. овог члана даје Општинско веће Општине Рача (у даљем тексту:
Општинско веће).
Управљач локалних путева дужан је да годишњи програм радова на одржавању и заштити
локалних путева којима управља, достави на сагласност најкасније до 1. новембра текуће године за
наредну годину.
Начин одржавања и заштите локалних путева
Члан 8.
Управљач локалних путева дужан је да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање
и заштиту пута, у циљу несметаног и безбедног одвијања саобраћаја.
При обављању делатности управљања локалним путевима, Управљач локалних путева дужан
је да одржавање и заштиту локалних путева спроводи у складу са прописима донетим на основу закона
којим се уређују путеви, као и да се стара о заштити животне средине.
Управљач локалних путева одговара за штету која настане корисницима локалних путева због
пропуштања благовременог обављања радова на одржавању пута прописаних законом, односно због
извођења радова супротно прописаним техничким условима и начину њиховог извођења.
Управљање саобраћајем на локалним путевима
Члан 9.
Управљач локалних путева дужан је да обезбеди управљање саобраћајем на локалним
путевима у складу са прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима.
Евиденција о локалним путевима
Члан 10.
Управљач локалних путева дужан је да означава и води евиденције о локалним путевима.
Евиденције о локалним путевима садрже:
1) податке о путним правцима, улицама, саобраћајним чворовима и саобраћајним деоницама и
2) саобраћајно-техничке податке.
Поверавање вршења јавних овлашћења
Члан 11.
Управљачу локалних путева поверава се вршење јавних овлашћења која се односе на:
1. издавање услова за израду техничке документације за изградњу и реконструкцију саобраћајног
прикључка на локални пут и доношење решења инвеститору о испуњености издатих услова;
2. издавање услова за израду техничке документације, односно за постављање линијског
инфраструктурног објекта на локалном путу и заштитном појасу локалног пута,( електроенергетски
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вод, гасовод, линијска инфраструктура електронских комуникација, водоводна и канализациона
инфраструктура и др.) и доношење решења инвеститору о испуњености издатих услова;
3. издавање сагласности за одржавање спортске или друге приредбе на локалном путу;
4. издавање дозволе за обављање ванредног превоза на локалном путу;
5. издавање дозволе за прекомерно коришћење локалног пута;
6. издавање одобрења за постављање рекламних табли и паноа;
7. издавање одобрења за постављање уређаја за обавештавање или оглашавање на локалном путу;
8. издавање сагласности за преусмеравање саобраћаја у случају обављања радова на изградњи,
реконструкцији, одржавању и заштити локалног пута.
Акти из става 1. тач. 4), 5), 6), 7) и 8) издају се на основу претходно издатих саобраћајно-техничких
услова.
Управљач локалних путева дужан је да одлучи по захтеву:
1) за издавање услова за израду техничке документације из става 1. тачка 1) и 2) овог члана - у року
прописаном законом којим се уређују планирање и изградња;
2) за издавање сагласности, односно дозволе из става 1. тач. 3), 4) и 8) овог члана - у року од осам
радних дана од дана подношења захтева;
3) за издавање дозволе, односно одобрења из става 1. тач. 5), 6) и 7) овог члана - у року од 30 дана од
дана подношења захтева.
Против акта из става 1. овог члана може се изјавити жалба Општинском већу у року од 15 дана
од дана достављања тог акта.
Управљач локалних путева дужан је да о акту донетом у вршењу јавних овлашћења води
евиденцију коју ажурира на дневном нивоу и објављује на својој интернет страници.
Издавање одобрења из става 1. тачка 6) овог члана, ближе се уређује одлуком којом се уређује
оглашавање на територији Општине Рача.
III. ФИНАНСИРАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА
Извори финансирања
Члан 12.
Финансирање одржавања и заштите локалног пута обезбеђује се из:
1. накнада за употребу локалног пута,
2. буџета Општине и
3. других извора, у складу са законом.
IV. ЗАШТИТА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ
Остваривање заштите локалних путева
Члан 13.
Заштита локалног пута остварује се кроз ограничавања интервенција и забрана на локалном
путу, у заштитном појасу и у појасу контролисане изградње.
Мере за спречавање угрожавања стабилности пута
Члан 14.
Ради спречавања угрожавања стабилности локалног пута и обезбеђивања услова за несметано
одвијање саобраћаја и режима саобраћаја на локалном путу, носилац права службености на локалном
путу, као и других права у складу са законом, може да изводи радове на локалном путу (грађење,
односно постављање линијског инфраструктурног објекта на јавном путу), ако је за извођење тих
радова прибавио услове и решење Управљача локалних путева, у складу са чланом 11. став 1. тачка 2)
ове одлуке.
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Забрана изградње у заштитном појасу
Члан 15.
У заштитном појасу поред општинског пута ван насеља, забрањена је изградња грађевинских
и других објеката, као и грађење и постављање постројења, уређаја и инсталација, осим изградње
саобраћајних површина пратећих, функционалних садржаја општинског пута, као и постројења,
уређаја и инсталација који служе потребама општинског пута и саобраћаја на општинском путу.
У заштитном појасу поред општинског пута ван насеља може да се гради, односно поставља
линијски инфраструктурни објекат: електроенергетски вод, гасовод, линијска инфраструктура
електронских комуникација, водоводна и канализациона инфраструктура и слично, ако су за извођење
тих радова прибављени услови и решење из члана 11. став 1. тачка 2) ове одлуке.
Управљач локалних путева дужан је да обезбеди надзор над извођењем радова из става 2. овог
члана.
Ограде, дрвеће и засади поред локалног пута
Члан 16.
Забрањено је подизање ограда, дрвећа и засада поред локалног пута на начин којим се омета
захтевана прегледност локалног пута и угрожава безбедност саобраћаја.
Власници или корисници парцела поред локалних путева дужни су да уклоне растиње ( врзине
и дрвећа) које се налази између њиховох парцела и канала за одводњавање. Уколико не постоји канал
за одоводњавање , власници парцеле су дужни да уклоне сво растиње у ширини од 3 метра између
својих парцела и коловоза пута , гледано на вертикалну пројекцију пута.
Рок за уклањање растиња поред локалних путева је 30 дана од ступања на снагу ове одлуке.
Управљач пута је дужан да проверава да ли поред локалних путева постоје ограде, дрвеће,
засади, врзине и друго растиње које које омета прегледност и саобраћај на путу.
Уколико управљач пута утврди да посоје околности из става 4. Овог члана, одмах писменим
путем обавештава власника парцеле и комуналног инспектора.
Уколико је лице из става 2. oвог члана корисник услуге Центра за социјални рад, врзине је
дужна да уклони Месна заједница на којој се налази тај пут, о свом трошку.
Савет месне заједнице је дужан да сваке године достави управљачу локалних путева извештај
о стању врзина на њиховој територији до 30.априла.
Прегледност раскрсница локалног пута
Члан 17.
На раскрсници локалног пута са другим путем, морају се обезбедити зоне захтеване
прегледности у складу са техничким условима за пројектовање.
На растојању којим је одређена захтевана прегледност забрањено је подизати засаде, ограде и
дрвеће, остављати предмете и материјале, постављати постројења и уређаје, градити објекте, односно
вршити друге радње којима се омета прегледност локалног пута.
Власник, односно непосредни држалац земљишта, које се налази на растојању којим је
одређена захтевана прегледност, дужан је да поступи по захтеву Управљача локалних путева и уклони
засаде, ограде, дрвеће, предмете, материјале, постројења, уређаје и објекте из става 2. овог члана, у
циљу обезбеђења захтеване прегледности пута.
Обавезе управљача инфраструктурног објекта постављеног на локални пут
Члан 18.
Лице које управља инфраструктурним објектом уграђеним, односно постављеним у локални
пут, дужно је да одржава тај објекат на начин којим се не оштећује локални пут, односно не угрожава
безбедност саобраћаја или не омета одржавање локалног пута.
Лице из става 1. овог члана дужно је да у року од осам дана пре почетка радова обавести
Управљача локалних путева о радовима на одржавању објекта којим управља.
У случају оштећења, односно квара објеката, постројења, уређаја, инсталација или водова из
става 1. овог члана, лице које управља тим објектима, дужно је да без одлагања приступи отклањању
оштећења, односно квара и истовремено о предузетим радовима обавести Управљача локалних путева.
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После отклањања оштећења, односно квара на свом објекту, лице које управља тим објектом
дужно је да отклони оштећење на локалном путу и врати га у првобитно и технички исправно стање.
Управљач локалних путева дужан је да по пријему обавештења из ст. 2. и 3. овог члана обезбеди
стручни надзор над извођењем радова из ст. 1. и 3. овог члана.
Трошкове извођења радова и ангажовања стручног надзора из ст. 1, 3, 4. и 5. овог члана сноси
лице из става 1. овог члана.
Заштитна ограда поред локалног пута
Члан 19.
Ради несметаног и безбедног одвијања саобраћаја и заштите локалног пута од оштећења, на
местима на којима се окупљају грађани у великом броју или постоје интензивни пешачки токови
(спортски терени, школе, јавни локали и сл.) а која се налазе поред локалног пута са великом густином
саобраћајног тока, поставља се одговарајућа ограда којом се то место одваја од локалног пута ако
Управљач локалног пута утврди потребу за њеним постављањем.
Постављањем ограде из става 1. овог члана не сме се умањити захтевана прегледност на
локалном путу.
Управљач локалних путева одређује услове и начин постављања и одржавања ограде из става
1. овог члана.
Ограду су дужни да поставе и одржавају непосредни држаоци земљишта или објеката из става
1. овог члана.
Ако непосредни држаоци земљишта или објеката не поставе или не одржавају ограде,
постављање, односно одржавање извршиће Управљач локалних путева о њиховом трошку.
Саобраћајни прикључак на локални пут
Члан 20.
Саобраћајни прикључак на локални пут гради се у складу са законом којим се уређује
планирање и изградња и на основу издатих услова и решења из члана 11. став 1. тачка 1) ове одлуке.
Уколико се у зони изграђеног саобраћајног прикључка на општински пут, за чију изградњу је
прибављено решење о испуњености услова Управљача локалних путева, промене саобраћајни захтеви
(оптерећење, структура, врста и режим тока) врши се реконструкција саобраћајног прикључка тако да
се елементи саобраћајног прикључка прилагоде новонасталим саобраћајним захтевима.
Одлуку о прилагођавању саобраћајног прикључка потребама одвијања саобраћаја на локалном
путу доноси Управљач локалних путева.
Трошкове израде техничке документације, прибављања локацијских услова, грађевинске и
употребне дозволе за реконструкцију саобраћајног прикључка, као и трошкове набавке и постављања
саобраћајне сигнализације и опреме из става 2. овог члана сноси непосредни држалац непокретности
која се прикључује на локални пут.
Техничком прегледу изграђеног саобраћајног прикључка из става 2. овог члана присуствује
овлашћени представник Управљача локалних путева.
Заштита локалног пута од спирања и одроњавања
Члан 21.
Ради заштите локалног пута од спирања и одроњавања, Управљач локалних путева дужан је,
ако природа земљишта допушта, да косине усека, засека и насипа, као и путно земљиште осигура
хортикултурним и другим мерама, тако да се не умањује захтевана прегледност и безбедност
саобраћаја на локалном путу.
Засади из става 1. овог члана морају се уредно одржавати и обнављати.
Постављање реклама на локалном путу и заштитном појасу пута
Члан 22.
Рекламне табле, рекламни панои, уређаји за обавештавање или оглашавање могу се постављати
на општинском путу и поред тог пута на удаљености од пет метара, мерено са спољне стране од ивице
коловоза.
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Мере забране предузимања одређених активности на путу
Члан 23.
На локалном путу забрањено је:
1) трајно заузимање пута, а привремено заузеће пута је могуће, уз претходно прибављену сагласност
Управљача локалних путева;
2) извођење радова на путу који нису у вези са изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом
пута, без сагласности Управљача локалних путева;
3) извођење радова носилаца права службености и других права установљених на путу којима се
оштећује пут или угрожава несметано и безбедно одвијање саобраћаја;
4) испуштање вода, отпадних вода и других течности на пут;
5) спречавање отицања вода са пута, а посебно из путног јарка и из пропуста кроз труп пута и
спречавање даљег отицања вода ка њиховим реципијентима;
6) просипање, остављање или бацање материјала, ствари и смећа на пут;
7) замашћивање пута мазивима или другим сличним материјама;
8) постављање и коришћење светла или других уређаја, односно предмета на путу и поред пута којима
се омета безбедно одвијање саобраћаја на путу;
9) извођење пољопривредних радова на банкинама, косинама и путном земљишту;
10) вучење предмета, материјала, оруђа и других врста терета по путу (греде, балвани, гране, камени
блокови, плугови, дрљаче и сл.);
11) спуштање низ косине засека, усека и насипа пута, дрвене грађе, дрва за огрев, камења и другог
материјала;
12) паљење траве и другог растиња на путу, као и отпадних предмета и материјала;
13) паљење траве и другог растиња на земљишту суседа пута, уколико се тиме угрожава безбедност
одвијања саобраћаја и умањује захтевана прегледност на путу;
14) кочење запрежних возила спречавањем окретања точкова;
15) укључивање возила на пут и искључивање са пута ван прикључка или укрштаја;
16) заустављање или остављање возила којим се омета коришћење пута;
17) нерегулисано вођење бујичних водотокова који могу да оштете пут;
18) свако друго чињење којим се оштећује или би се могао оштетити пут, умањити захтевана
прегледност, омета одвијање саобраћаја, односно угрожава безбедно одвијање саобраћаја на путу.
Мере ради спречавања оштећења локалног пута и ради спречавања ометања безбедног одвијања
саобраћаја
Члан 24.
Управљач локалних путева дужан је да у обављању послова заштите локалног пута
свакодневно спроводи активности на утврђивању заузећа локалног пута, бесправног извођења радова
на локалном путу и у заштитном појасу и свих других чињења којима се битно оштећује или би се
могао оштетити локални пут или ометати безбедно одвијање саобраћаја на локалном путу.
Управљач локалних путева, у случајевима из става 1. овог члана, дужан је да без одлагања,
поднесе одељењу надлежном за инспекцијско-надзорне послове (у даљем тексту: грађевинска
инспекција или комунална инспекција ) писани захтев који се заснива на тачном и потпуном
чињеничном стању, ради спровођења инспекцијских мера.
Захтев из става 2. овог члана садржи изјаву овлашћеног представника Управљача локалних
путева и податке из евиденције о локалним путевима.
Мера ограничења коришћења локалног пута
Члан 25.
Управљач локалних путева дужан је да код надлежног одељења oпштинске управе за послове
саобраћаја покрене поступак за ограничавање коришћења локалног пута, ако је локални пут у таквом
стању да:
1) саобраћај није могућ или је могућ саобраћај само појединих врста возила;
2) саобраћај појединих врста возила може бити штетан за локални пут;
3) ако то захтевају основани разлози који се односе на заштиту локалног пута и безбедност саобраћаја.
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Истовремено са покретањем поступка из става 1. овог члана Управљач локалних путева дужан
је да предузме мере обезбеђења јавног пута постављањем саобраћајне сигнализације.
Управљач локалних путева о предузетим мерама обавештава министарство надлежно за
унутрашње послове, а јавност путем средстава јавног информисања.
Постављену саобраћајну сигнализацију Управљач локалних путева уклања по престанку
околности из става 1. овог члана.
Режим саобраћаја у зимском периоду
Члан 26.
Управљач локалних путева најкасније до 1. октобра текуће године покреће поступак за
доношење решења о техничком регулисању саобраћаја за период од 1. новембра текуће календарске
године до 1. априла наредне календарске године (у даљем тексту: зимски период).
Надлежно одељење за послове саобраћаја доноси решење из става 1. овог члана најкасније до
15. октобра текуће календарске године.
Саставни део решења из става 2. овог члана је План зимског одржавања локалних путева који
доноси Управљач локалних путева и који садржи програм активности на зимском одржавању, са
приказом локација на које се врши постављање саобраћајних знакова за зимски период.
Управљач локалних путева дужан је да путем средстава јавног информисања благовремено
обавести учеснике у саобраћају о измени режима саобраћаја на локалним путевима у зимском периоду.
Управљач локалних путева дужан је да о постављеној саобраћајној сигнализацији у складу са
изменом режима саобраћаја из става 1. овог члана обавести министарство надлежно за унутрашње
послове и одељење Општинске управе надлежном за инспекцијско-надзорне послове.
Ванредни превоз
Члан 27.
Ванредни превоз је превоз возилом, односно скупом возила која сама или са теретом
прекорачују прописима дозвољено осовинско оптерећење, највећу дозвољену укупну масу, ширину,
дужину или висину.
Ванредни превоз може се вршити на локалном путу на основу дозволе коју на захтев власника,
односно корисника возила, издаје Управљач локалних путева за сваки појединачни превоз, односно
више превоза.
Дозволом из става 2. овог члана одређује се начин и услови превоза, као и износ накнаде за
ванредни превоз.
Евиденцију о издатим дозволама за ванредни превоз води Управљач локалних путева у писаној,
односно електронској форми.
Евиденција из става 4. овог члана садржи податке о превознику којем је издата дозвола (назив
и седиште превозника), податке о врсти издате дозволе, броју под којим је дозвола издата, датуму
издавања и року важења дозволе, као и податке о јавном путу на коме се обавља ванредни превоз.
Управљач локалних путева дужан је да на својој интернет страници објављује евиденцију о
издатим дозволама за ванредни превоз, ажурирану на дневном нивоу.
Ванредни превоз се може обавити без дозволе за ванредни превоз, у случају када се превоз
обавља за потребе одбране земље или за потребе спречавања и отклањања последица елементарних
непогода и других несрећа, или када се превоз обавља за извршавање задатака из делокруга
министарства надлежног за послове одбране, министарства надлежног за унутрашње послове, односно
службе за ванредне ситуације, који су дужни да обављање ванредног превоза пре почетка усагласе за
Управљачем локалних путева.
Ванредни превоз се мора обављати на прописан начин и у складу са условима утврђеним у
дозволи за ванредни превоз.
Лице које обавља ванредни превоз дужно је да надокнади штету Управљачу локалних путева
која је настала услед обављања ванредног превоза на локалном путу.
Контролу ванредног превоза на локалном путу врши овлашћено лице надлежног одељења за
послове саобраћаја и овлашћено службено лице министарства надлежног за унутрашње послове.
Мерење осовинских оптерећења, укупне масе и димензија возила која саобраћају на локалном
путу, врши Управљач локалних путева уз присуство овлашћеног лица надлежног одељења за послове
саобраћаја.
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Возило којим се обавља ванредни превоз без дозволе искључује из саобраћаја на локалном путу
овлашћено лице надлежног одељења за послове саобраћаја и овлашћено службено лице министарства
надлежног з унутрашње послове и одређује место паркирања возила до прибављања дозволе.
За време трајања искључења из саобраћаја забрањено је коришћење возила које је у вршењу
контроле искључено из саобраћаја, осим до одређеног места паркирања.
Дозволу за ванредни превоз Управљач локалних путева не може издати ако лице које обавља
ванредни превоз није измирило трошкове који су настали при претходно обављеним ванредним
превозима.
Прекомерна употреба локалног пута
Члан 28.
Прекомерна употреба локалног пута подразумева привремено или трајно учешће тешких
теретних возила у проценту већем од 50% у односу на укупан број теретних возила на одређеном
локалном путу или његовом делу, који се обавља за потребе лица које изводи радове на изградњи или
реконструкцији или обавља привредну делатност чија природа захтева тако извршене превозе
(експлоатација камена, минерала, угља, дрвета и сл.).
Под тешким теретним возилима из става 1. овог члана, сматрају се возила укупне масе веће од
7,5 тона.
Правна или физичка лица чије обављање привредне делатности захтева прекомерну употребу
локалног пута теретним возилима, плаћају накнаду за прекомерну употребу локалног пута, његовог
дела или путног објекта.
Уклањање или означавање ствари, материја или возила са локалног пута
Члан 29.
Лице које је власник, односно држалац ствари, материја или возила са кога потичу ствари,
односно материје, које су се нашле на локалном путу и које могу оштетити локални пут или угрозити
безбедност саобраћаја, дужно је да их без одлагања уклони или означи.
Ако лице које је власник, односно држалац ствари, материја или возила са кога потичу, не
поступи на начин прописан у ставу 1. овог члана, Управљач локалних путева дужан је да предузме
мере да се ствари, односно материје уклоне или означе, у року који не може бити дужи од 12 сати.
Трошкове уклањања ствари и материја са јавног пута, односно њихово означавање из става 2.
овог члана сноси лице из става 1. овог члана.
Уклањање ствари и материја са јавног пута мора бити извршено без наношења штете локалном
путу.
Означавање и уклањање онеспособљеног возила за даљу вожњу
Члан 30.
Лице које је возач, власник или држалац онеспособљеног возила за даљу вожњу на локалном
путу, дужно је да ради безбедног одвијања саобраћаја, одмах означи возило на начин одређен
прописима о безбедности саобраћаја и предузме мере да се возило у најкраћем року, који не може бити
дужи од два сата, уклони са локалног пута.
Ако лице које је возач, власник или држалац онеспособљеног возила за даљу вожњу на
локалном путу, не поступи на начин прописан у ставу 1. овог члана, Управљач локалних путева је
дужан да одмах предузме мере за означавање, односно уклањање тог возила у року који не може бити
дужи од два сата од истека рока из става 1. овог члана.
Трошкове уклањања возила са јавног пута, односно њиховог означавања из става 2. овог члана
сноси лице које је возач, власник или држалац онеспособљеног возила за даљу вожњу на локалном
путу.
Уклањање возила са локалног пута мора бити извршено без наношења штете локалном путу.
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Одржавање спортске, односно друге приредбе на локалном путу
Члан 31.
У случају одржавања спортске, односно друге приредбе на локалном путу, према закону којим
се уређује безбедност саобраћаја на путевима, а која захтева обуставу саобраћаја или другу измену у
режиму саобраћаја, надлежно одељење доноси решење о техничком регулисању саобраћаја, чији је
саставни део саобраћајни пројекат.
Решење из става 1. овог члана доноси се по претходно прибављеној сагласности Управљача
локалних путева на којем се одржава спортска, односно друга приредба на јавном путу.
Организатор спортске, односно друге приредбе сноси трошкове постављања саобраћајне
сигнализације и опреме којом се врши обустава саобраћаја или измена у режиму саобраћаја, као и
трошкове обавештавања јавности и предузетих мера обезбеђења.
Решење из става 1. овог члана надлежно одељење доставља организатору спортске, односно
друге приредбе, министарству надлежном за унутрашње послове и Управљачу локалних путева на
којем ће се одржати спортска или друга приредба.
Обавештавање о стању и проходности путева
Члан 32.
Управљач локалних путева дужан је да благовремено и на погодан начин обавештава јавност и
кориснике путева о стању и проходности локалних путева, а у случају предвиђених ограничења,
односно обустава саобраћаја на локалном путу, у року од 48 сати пре почетка примене наведених мера.
Обустава саобраћаја
Члан 33.
Надлежно одељење доноси решење о обустави саобраћаја или обустави саобраћаја одређене
врсте возила на локалном путу, његовом делу или путном објекту, на захтев Управљача локалних
путева, у следећим случајевима:
1) ако се локални пут налази у таквом стању да се на њему не може одвијати саобраћај или се не може
одвијати саобраћај одређене врсте возила;
2) ако би учешће одређених категорија возила у саобраћају наносило штету локалном путу, његовом
делу или путном објекту;
3) ако то захтева извођење радова на реконструкцији и одржавању локалног пута;
4) ако то захтевају други разлози заштите локалног пута и безбедности саобраћаја на локалном путу.
Обустава саобраћаја на локалном путу, његовом делу или путном објекту, може бити
привремена, а обустава саобраћаја за одређене врсте возила на локалном путу, његовом делу или
путном објекту, може бити привремена или стална.
Управљач локалних путева дужан је да обавести надлежну организациону јединицу
министарства надлежног за унутрашње послове о обустави саобраћаја из става 1. овог члана.
V. ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
Одржавање локалних путева
Члан 34.
Одржавање локалних путева обухвата редовно одржавање, рехабилитацију и ургентно
одржавање.
При извођењу радова на одржавању локалних путева Управљач локалних путева дужан је да
омогући безбедно одвијање саобраћаја.
Редовно одржавање локалних путева
Члан 35.
Редовно одржавање обухвата скуп активности, мера и радова, који се предузимају током дела
или целе календарске године, на путној мрежи или на појединим деоницама пута, ради одржавања и
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очувања функционалне исправности локалног пута, путних објеката, саобраћајне сигнализације и
опреме пута.
Радови на редовном одржавању локалног пута јесу нарочито:
1) преглед, утврђивање и оцена стања пута и путног објекта;
2) местимично поправљање оштећења коловозне конструкције и осталих елемената пута;
3) местимична површинска обрада коловозног застора;
4) чишћење коловоза и осталих елемената пута у границама путног земљишта;
5) одржавање и уређење банкина и берми;
6) одржавање косина насипа, усека и засека;
7) чишћење и одржавање јаркова, ригола, пропуста и других делова система за одводњавање пута;
8) замена деформисаних, дотрајалих или привремених пропуста за воду;
9) поправка, замена, допуна и обнављање саобраћајне сигнализације и опреме;
10) редовно чишћење и одржавање саобраћајне сигнализације и опреме;
11) замена, допуна и обнављање оштећене или дотрајале опреме пута и објеката и опреме за заштиту
пута, саобраћаја и околине;
12) чишћење опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине;
13) уређивање зелених површина у путном земљишту (кошење траве, крчење шибља и сечење дрвећа);
14) примена мера за уклањање снега и леда на коловозу локалног пута и саобраћајним површинама
аутобуских стајалишта и паркиралишта.
Управљач локалних путева дужан је да изради саобраћајни пројекат који садржи начине
обезбеђења зона радова на редовном одржавању јавног пута.
Управљач локалних путева надлежном одељењу подноси захтев за доношење решења о
техничком регулисању саобраћаја чији је саставни део саобраћајни пројекат из става 3. овог члана.
Управљач локалних путева поставља привремену саобраћајну сигнализацију и опрему на
основу решења о техничком регулисању саобраћаја које издаје надлежно одељење.
Решење из става 4. овог члана издаје се са роком важења од годину дана од дана издавања
решења.
Примена мера за уклањање снега и леда
Члан 36.
Примена мера за уклањање снега и леда на коловозу локалног пута на територији општине
Рача из члана 35. став 2. тачка 14) врши се на основу Плана зимског одржавања локалних путева који
доноси Управљач локалних путева најкасније до 1. октобра текуће године.
План зимског одржавања локалних путева садржи програм активности на зимском одржавању,
а нарочито:
- саобраћајне површине на којима се врши чишћење и уклањање снега и леда ,
- врсту, обим и динамику радова по насељеним местима,
- приоритете,
- дежурство,
- висину средстава потребних за реализацију,
- приказ локација на које је потребно у зимском периоду поставити саобраћајне знакове.
План зимског одржавања локалних путева подноси се Општинском већу , путем надлежног
одељења , ради давања сагласности на исти.
Општинско веће решењем даје сагласност на План зимског одржавања локалних путева.
Мере из Плана зимског одржавања локалних путева на територији Општине спроводи
Управљач локалних путева, у складу са прописима који уређују јавне набавке, на основу уговора
закљученог са Управљачем локалних путева.
Уклањање снега и леда са тротоара испред зграда и других објеката, односно са других
површина унутар или око објеката јавне намене и са површина у јавном коришћењу уређује се
посебном одлуком којом се уређује комунални ред.
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Рехабилитација локалног пута
Члан 37.
Рехабилитација локалног пута јесте врста одржавања тј. извођење радова на локалном путу и
путном објекту у границама путног земљишта, ради очувања карактеристика локалног пута у истом
или приближно истом стању које је било у тренутку његове изградње или последње реконструкције.
Радови на рехабилитацији локалног пута нарочито обухватају:
1) обнављање и замену дотрајалих коловозних конструкција, односно њених делова а нарочито
наношење новог асфалтног слоја одређене носивости по целој ширини постојећег коловоза;
2) постављање шљунчаног, односно туцаничког застора на неасфалтираним путевима;
3) обраду површине коловозног застора или заптивање;
4) замену сложених дилатационих справа, изолације, коловоза, ограда, сливника, лежишта, оштећених
секундарних елемената и дотрајалих пешачких стаза на мостовима, надвожњацима, подвожњацима и
вијадуктима;
5) постављање система, опреме и уређаја којима се обезбеђује управљање саобраћајем у складу са
прописима о безбедности саобраћаја на путевима, а за чије постављање није потребно прибавити
грађевинску дозволу;
6) обнављање антикорозивне заштите челичних конструкција мостова,
7) замену или поправку постојећих дренажних система;
8) поправку оштећених потпорних, обложних и порталних зидова;
9) замену дренажних и система за одводњавање локалног пута и путног објекта.
Радови из става 1. овог члана изводе се на основу техничког описа уз предмер радова.
Управљач локалних путева 15 дана пре почетка радова обавештава надлежно одељење о
намери извођења радова на рехабилитацији уз достављање техничког описа и предмера и предрачуна
радова, као и захтева за доношење решења о техничком регулисању саобраћаја чији је саставни део
саобраћајни пројекат.
Управљач локалних путева је дужан да образује независну комисију која врши технички
преглед изведених радова на рехабилитацији.
Управљач локалних путева дужан је да надлежном одељењу достави извештај о изведеним
радовима на рехабилитацији локалног пута оверен од стране стручног надзора са записником о
извршеном техничком прегледу изведених радова, у року од 30 дана од дана завршетка радова.
Ургентно одржавање
Члан 38.
Радови на ургентном одржавању локалних путева обухватају радове који се морају хитно
извести ради отклањања штетних последица насталих елементарним непогодама и другим несрећама,
ванредним и непредвиђеним околностима и обезбеђивања проходности пута и безбедног одвијања
саобраћаја.
Ако је због елементарних непогода и других несрећа проглашена ванредна ситуација у складу
са прописима којима се уређују ванредне ситуације, та одлука се односи на све јавне путеве који се
налазе на територији на којој је проглашена ванредна ситуација.
Управљач локалних путева је дужан да у року од три дана од почетка радова на ургентном
одржавању обавести грађевинску инспекцију уз приложени опис узрока и предузетих мера.
Уколико грађевинска инспекција процени да обим и врста предузетих радова превазилази
хитне радове упутиће Управљача локалних путева на примену одредаба закона којима се уређују
послови на изградњи и реконструкцији путева.
Управљач локалних путева дужан је да обезбеди саобраћајни пројекат који садржи начине
обезбеђења зона радова на ургентном одржавању локалног пута.
Надлежно одељење на захтев Управљача локалних путева доноси решење о техничком
регулисању саобраћаја, чији је саставни део саобраћајни пројекат из става 5. овог члана.
Решење из става 6. овог члана издаје се са роком важења од годину дана.
Инспекција може дати обавезујуће налоге за предузимање додатних мера заштите зоне радова.
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Режим одвијања саобраћаја за време извођења радова на одржавању
Члан 39.
Радови на одржавању локалног пута по правилу се изводе тако да се не обуставља саобраћај на
локалном путу.
Ако се радови из става 1. овог члана не могу извести без обуставе саобраћаја на локалном путу,
на захтев Управљача локалних путева надлежно одељење доноси решење о обустави саобраћаја, по
претходно прибављеном мишљењу министарства надлежног за унутрашње послове и претходно
прибављеној сагласности управљача јавног пута на који се преусмерава саобраћај.
Саставни део решења из става 2. овог члана је саобраћајни пројекат.
У случају обуставе саобраћаја из става 2. овог члана, Управљач локалних путева дужан је да
путем средстава јавног информисања обавести јавност 48 сати пре почетка обуставе саобраћаја.
Одржавање појединих елемената пута
Члан 40.
Додатне елементе, објекте и опрему државног пута (тротоар, раскрснице за потребе насеља,
простори за паркирање, јавна расвета, светлосна и друга сигнализација за потребе насеља,
бициклистичке стазе, пешачке стазе и сл.), који су изграђени за потребе насеља, одржава Општина,
путем Управљача локалних путева
Општина може закључити уговор са управљачем државног пута, којим се ближе уређују
међусобна права и обавезе у погледу одржавања додатних елемената, објеката и опреме државног пута
из ст. 1. овог члана.
Аутобуска стајалишта изграђена ван коловоза државног пута у насељу, одржава Општина ,
путем Управљача локалних путева.
Одржавање некатегорисаних путева
Члан 41.
Одржавање некатегорисаних путева обухвата постављање шљунчаног, односно туцаничког
застора, нивелисање и равнање.
О одржавању некатегорисаних путева стара се Управљач локалних путева.
VI. РАСКОПАВАЊЕ ЛОКАЛНОГ ПУТА И ДРУГЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И ВРАЋАЊЕ У
ПРВОБИТНО СТАЊЕ
Раскопавање локалног пута
Члан 42.
Раскопавање локалног пута и других јавних површина, у смислу ове одлуке, јесу радови у вези
са постављањем нових, мењањем, премештањем или уклањањем постојећих подземних или надземних
инсталација, објеката, постројења и уређаја, главних и помоћних водова јавне комуналне и друге мреже
и радови везани за прикључење или искључење појединих објеката на јавну комуналну и другу мрежу.
Раскопавање локалног пута и других јавних површина из става 1. овог члана може се вршити
само на основу одобрења које издаје Управљач локалних путева.
Раскопи ради хитних интервенција
Члан 43.
Раскопима ради хитних интервенција, у смислу ове одлуке, сматрају се радови из члана 42. став
1. ове одлуке који се морају извести ради отклањања изненадног квара, при чему радови не трпе
одлагање због могућности настајања повећане материјалне штете, односно опасности и слично.
Раскопи ради хитне интервенције могу се започети и без одобрења, али је инвеститор, односно
извођач уз сагласност инвеститора, дужан да о започетој односно извршеној интервенцији без
одлагања обавести одељење Општинске управе надлежан за инспекцијско-надзорне послове, и да
првог наредног радног дана поднесе захтев Управљачу локалних путева за издавање одобрења за
раскопавање.
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Захтев за издавање одобрења
Члан 44.
Захтев за издавање одобрења за раскопавање локалног пута и других јавних површина подноси
инвеститор, односно извођач уз писану сагласност инвеститора, најкасније осам дана пре почетка
извођења радова.
Захтев из става 1. овог члана садржи:
1) податке о подносиоцу захтева,
2) ознаку сврхе раскопавања,
3) време почетка и завршетка радова везаних за раскопавање и
4) време почетка и завршетка радова на довођењу раскопане јавне површине у првобитно стање.
Уз захтев из става 1. овог члана прилажу се следећи докази:
1) скица трасе раскопавања јавне површине, са исказом димензија укупне површине раскопа,
2) грађевинска дозвола, односно други одговарајући акт којом се одобрава извођење радова, уколико
је такво одобрење потребно и
3) доказ о регулисању обавезе довођења раскопане површине у првобитно односно технички
исправно стање (уговор о асфалтирању, озелењавању и др.).
Одобрење за раскопавање јавне површине.
Члан 45.
Одобрење за раскопавање јавне површине садржи: податке о подносиоцу захтева, време
почетка и завршетка радова везаних за раскопавање, услове и начин извођења радова у погледу
одржавања чистоће, депоновања земље и материјала, осигурања раскопа, обавезу подносиоца захтева
да затражи сагласност надлежног одељења за саобраћајни пројекат постављања саобраћајне
сигнализације, услове и рок за довођење јавне површине у првобитно стање.
Уколико то ситуација налаже, раскопавање јавне површине се може одобрити у етапама.
Против одобрења из става 1. овог члана може се поднети жалба Општинском већу у року од
15 дана од дана достављања одобрења.
Одобрење се доставља одељењу управе надлежном за инспекцијско-надзорне послове.
Обавезе извођача радова
Члан 46.
Пре отпочињања радова на раскопавању извођач радова је дужан да постави привремену
саобраћајну сигнализацију и обезбеди место на коме се изводе радови и исту одржава током извођења
радова, а након завршетка радова, односно враћања локалног пута, односно друге јавне површине у
првобитно стање, исту уклони.
Време извођења радова на раскопавању
Члан 47.
Раскопавања се, изузев у случају хитне интервенције, могу изводити по правилу у времену од
1. марта до 1. новембра текуће године.
Изузетно, уколико се из непредвиђених разлога мора вршити раскопавање изван времена
одређеног у претходном ставу, у одобрењу за раскопавање утврдиће се посебни услови о начину
извршења посла у вези одржавања јавне чистоће, депоновања земље, безбедности саобраћаја, довођења
у првобитно односно технички исправно стање и др.
Измена режима саобраћаја
Члан 48.
Ако се на основу одобрења надлежног одељења, на саобраћајни пројекат постављања
привремене саобраћајне сигнализације, приликом раскопавања јавне површине режим саобраћаја мора
изменити, одобрење се доставља Министарству унутрашњих послова - Полицијској управи у Рачи,
Станици хитне медицинске помоћи и јавном предузећу односно предузетнику којем је Општина
поверио обављање комуналне делатности превоза путника у градском саобраћају.
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Оштећења услед раскопавања
Члан 49.
Ако услед раскопавања или радова везаних за раскопавање настану оштећења на стамбеним,
комуналним или другим објектима, уређајима или инсталацијама, инвеститор односно извођач је
дужан без одлагања али најкасније првог наредног радног дана обавестити власника објекта односно
правно лице или предузетника који се стара о одржавању оштећеног објекта.
Трошкове настале услед отклањања оштећења из става 1. овог члана сноси инвеститор, односно
извођач радова.
Стручни надзор
Члан 50.
Надзор над извођењем радова који захтевају раскопавање јавног пута и друге јавне површине
врши Управљач локалних путева.
Ако Управљач локалних путева утврди да се инвеститор, односно извођач радова не придржава
саобраћајно-техничких услова садржаних у одговарајућој сагласности из члана 11. ове одлуке и услова
за раскопавање из одобрења, обавестиће о томе одељење Општинске управе за инспекцијско-надзорне
послове ради предузимања одговарајућих мера.
Враћање у првобитно стање
Члан 51.
Враћање у првобитно стање локалног пута и друге јавне површине, саобраћајне сигнализације
и опреме, оштећених приликом извођења радова на локалном путу, врши инвеститор, односно извођач
уз надзор Управљача локалних путева у складу са прописима који регулишу планирање и изградњу.
Трошкове из става 1. овог члана сноси инвеститор.
У случају да инвеститор не врати у првобитно стање локални пут и друге јавне површине,
саобраћајну сигнализацију и опрему, оштећених приликом извођења радова на локалном путу
грађевински инспектор наложиће решењем инвеститору да врати раскопану површину јавне намене у
првобитно стање у року који не може бити дужи од осам дана.
У случају да инвеститор не поступи у складу са решењем из става 3. овог члана, грађевински
инспектор наложиће извршење решења Управљачу локалних путева, на терет инвеститора.
Поправке у гарантном року
Члан 52.
Квалитет изведених радова на затрпавању и збијању рова, као и на поправци коловозне и
тротоарске конструкције (завршни слој) мора да гарантује трајност у року од најмање две године од
дана завршетка радова.
У случају да у гарантном року дође до слегања рова, наступе оштећења и деформације на
коловозном и тротоарском застору, поправку насталих оштећења и деформација у гарантном року ће
извршити инвеститор.
У случају да инвеститор не изврши поправку насталих оштећења и деформација у гарантном
року грађевински инспектор наложиће решењем инвеститору да то изврши у року који не може бити
дужи од осам дана.
У случају да инвеститор не поступи у складу са решењем из става 3. овог члана, грађевински
инпектор наложиће извршење решења Управљачу локалних путева, на терет инвеститора.
Полагање инсталација на локалном путу
Члан 53.
Начин полагања инсталација на локалном путу мора бити у складу са технологијом одржавања
путева.
Инвеститор је у обавези да све инсталације које се полажу на локалном путу евидентира у
надлежном Катастру водова.
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VII. ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ КОЈЕ ЛОКАЛНИ ПУТ МОРА ДА ИСПУНИ СА АСПЕКТА
БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА
Провера безбедности саобраћаја на локалном путу
Члан 54.
Управљач локалних путева мора да обезбеди проверу безбедности саобраћаја на локалном
путу (у даљем тексту: Провера), и то циљане Провере за деонице локалних путева највећег ризика,
према мапи ризика путева и улица.
О Провери се сачињава извештај.
Управљач локалних путева мора покренути процедуру за отклањање недостатака по
прихваћеним препорукама из извештаја у року од 90 дана од дана добијања извештаја.
У случају немогућности поступања по препорукама из извештаја, Управљач локалних путева
је дужан да у року од 30 дана од добијања извештаја образложи евентуално непоступање надлежном
одељењу.
Надлежно одељење даје коначно мишљење на образложење Управљача локалних путева.
Управљач локалних путева дужан је да поступи по коначном мишљењу надлежног одељења.
Мапирање ризика, идентификација и рангирање опасних места
Члан 55.
Управљач локалних путева дужан је да најмање једном у периоду од пет година обезбеди
пројекте мапирања ризика за утврђивање деоница највећег ризика (у даљем тексту: Мапирање ризика),
односно пројекте идентификације и рангирања опасних места (црне тачке) на локалним путевима.
За најризичнија опасна места и деонице Управљач локалних путева дужан је да детаљно
сагледа проблеме безбедности саобраћаја и предузме мере за отклањање ризика.
Независна оцена утицаја пута на саобраћајне незгоде са погинулим лицима.
Члан 56.
У случају настанка саобраћајне незгоде са најмање једним погинулим лицем, Управљач
локалних путева дужан је, да у складу са законом, обезбеди независну оцену доприноса локалног пута
настанку, односно последицама саобраћајне незгоде (у даљем тексту: Независна оцена), у року од 30
дана од дана доставе извештаја о саобраћајној незгоди од стране министарства надлежног за
унутрашње послове.
Управљач локалних путева дужан је да Независну оцену, у року од 30 дана од дана пријема
исте, достави надлежној инспекцији.
На основу Независне оцене у којој је утврђено да је локални пут допринео настанку, односно
последицама саобраћајне незгоде, Управљач локалних путева у року од 60 дана од добијања Независне
оцене, предузима мере ради унапређења безбедности пута и спречавања настанка саобраћајних
незгода, односно тежих последица саобраћајних незгода.
VIII. НАДЗОР
Надзор над применом ове одлуке
Члан 57.
Надзор над применом одредаба ове одлуке врши Општина Рача.
Инспекцијски надзор
Члан 58.
Инспекцијски надзор на спровођењем одредаба ове одлуке вр Општинска управа , путем
надлежног инспектора.
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Права и дужности инспектора
Члан 59.
У вршењу инспекцијског надзора над применом прописа којима се уређује заштита локалних
путева, инспектор, осим законом прописаних права и дужности, има право и дужност да проверава:
1) радове на одржавању и заштити локалног пута, његовог дела и путног објекта;
2) техничку и другу документацију за одржавање локалног пута, његовог дела и путног објекта;
3) испуњеност услова прописаних за лица која врше послове пројектовања, техничке контроле
техничке документације, руковођења извођењем радова и вршења стручног надзора на одржавању
локалног пута, његовог дела и путног објекта;
4) стање локалног пута, његовог дела и путног објекта;
5) правилно одржавање локалног пута, његовог дела и путног објекта у складу са техничким и другим
прописима и условима којима се осигурава способност локалног пута, његовог дела и путног објекта
за несметано и безбедно одвијање саобраћаја;
6) услове одвијања саобраћаја на локалном путу;
7) да ли се правилно и редовно спроводе прописане мере заштите локалног пута;
8) примену техничких прописа, стандарда и норми квалитета приликом извођења радова и употребе
материјала при одржавању локалног пута;
9) да ли извођач радова на рехабилитацији локалног пута, његовог дела и путног објекта води књигу
инспекције и грађевински дневник на прописани начин;
10) да ли се ванредни превоз на локалном путу врши са дозволом, односно у складу са условима
прописаним дозволом;
11) да ли је спроведена Провера, Мапирање ризика, идентификација и рангирање опасних места и
Независна оцена, на прописани начин.
Овлашћења инспектора
Члан 60.
У вршењу инспекцијског надзора инспектор је овлашћен да:
1) забрани извршење радова који се изводе противно закону и другим прописима, техничким
прописима и стандардима и нормама квалитета приликом извођења радова и употребе материјала при
одржавању локалног пута, његовог дела и путног објекта, противно условима одвијања саобраћаја на
локалном путу, његовом делу и путном објекту или противно прописаним мерама заштите локалног
пута, његовог дела и путног објекта;
2) предложи надлежном одељењу обуставу саобраћаја одређене категорије возила на локалном путу,
његовом делу или путном објекту;
3) наложи отклањање насталих недостатака на локалном путу, његовом делу или путном објекту, услед
непредвиђених и непланираних околности којима се угрожава или може бити угрожена безбедност
саобраћаја;
4) наложи уклањање ограда, дрвећа, засада, врзина, грађевинског и другог материјала и натписа
подигнутих, остављених или постављених супротно одредбама овог закона;
5) наложи уклањање објеката, цевовода, водова, инсталација, натписа, ограда, дрвећа, засада,
грађевинског и другог материјала са локалног пута, његовог дела, путног објекта и путног земљишта,
осим објеката, цевовода, водова и инсталација за које је установљено право службености или друго
право одређено законом;
6) забрани радове који се изводе у непосредној близини локалног пута, његовог дела и путног објекта,
а који могу угрозити њихову стабилност и безбедност саобраћаја;
7) наложи уклањање саобраћајне сигнализације и опреме на локалном путу, која није постављена на
основу решења надлежног oргана;
8) искључи из саобраћаја на локалном путу возило којим се обавља ванредни превоз без дозволе или
противно условима датим у дозволи за ванредни превоз;
9) наложи Управљачу локалних путева постављање физичких препрека којима се онемогућава
прикључење на локални пут, саобраћајним прикључком или укрштањем путева, односно прикључком
прилазног пута на локални пут, до прибављања употребне дозволе за прикључак;
10) наложи уклањање саобраћајног прикључка на локални пут у путном земљишту, ако за изграђени
саобраћајни прикључак нису прибављени услови и решење Управљача локалних путева, односно
грађевинска дозвола у остављеном року;
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11) наложи отклањање неправилности, односно забрани даље извођење радова приликом одржавања
локалног пута, његовог дела и путног објекта, ако утврди да извођач радова не испуњава прописане
услове;
12) наложи отклањање недостатака у утврђеном року, ако утврди да се приликом извођења радова и
употребе материјала при одржавању локалног пута, његовог дела и путног објекта, не примењују
технички прописи и стандарди и норме квалитета, а ако се у утврђеном року недостаци не отклоне,
забрани, односно обустави даље извођење радова и наложи уклањање изведених радова на деловима
локалног пута или путног објекта на којима нису отклоњени наложени недостаци;
13) наложи уклањање ствари, односно материја које су се нашле на локалном путу и које могу оштетити
локални пут или угрожавају безбедност саобраћаја, као и онеспособљеног возила за даљу вожњу којим
се омета коришћење локалног пута;
14) наложи спровођење Провере, Мапирања ризика, идентификације и рангирања опасних места,
односно Независне оцене.
Мере обезбеђења које предузима инспектор
Члан 61.
Ако је локални пут, његов део или путни објекат у таквом стању да се на њему не може одвијати
безбедан саобраћај, надлежни инспектор ће наредити да се без одлагања предузму мере обезбеђења, а
по потреби може привремено забранити саобраћај на локалном путу, његовом делу или путном објекту.
Жалба на решење инспектора
Члан 62.
Против решења инспектора, може се изјавити жалба Општинском већу у року од 15 дана од
дана достављања.
Жалба се подноси преко надлежне инспекције.
Жалба изјављена против решења из става 1. овог члана не одлаже извршење решења којим се:
1) забрањују, односно обустављају радови;
2) привремено обуставља саобраћај на локалном путу, његовом делу или путном објекту;
3) налаже отклањање недостатака на локалном путу, његовом делу или путном објекту којима се
угрожава или може бити угрожена безбедност саобраћаја;
4) налаже уклањање објеката, цевовода, водова, инсталација, натписа, ограда, дрвећа, засада,
грађевинског и другог материјала са локалног пута, његовог дела, путног објекта и путног земљишта,
осим објеката, цевовода, водова и инсталација за које је установљено право службености или друго
право одређено законом;
5) искључује из саобраћаја на локалном путу возило којим се обавља ванредни превоз без дозволе.
IX. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Прекршаји правног лица односно предузетника
Члан 63.
Новчаном казном у фиксном износу од 100.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
1) поступа супротно члану 14. ове одлуке;
2) гради објекте и поставља постројења, уређаје и инсталације супротно члану 15. став 1. ове одлуке;
3) гради, односно поставља линијски инфраструктурни објекат: железничка инфраструктура,
електроенергетски вод,гасовод, линијска инфраструктура електронских комуникација, водоводна и
канализациона инфраструктура, без прибављених услова и решења Управљача локалних путева (члан
15. став 2. ове одлуке);
4) подиже ограде, дрвеће и засаде или не посече врзине поред локалних путева супротно члану 16.
Ст.1.ове одлуке;
5) не поступи у складу са чланом 16.ст.2.и 3.ове одлуке;
6) не поступи у складу са чланом 16.ст.7.ове одлуке;
7) не поступа у складу са чланом 17. ст. 2. и 3. ове одлуке;
8) не обавести Управљача локалних путева о радовима на одржавању објекта којим управља или га не
обавести у року прописаном чланом 18. став 2. ове одлуке;
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9) не подигне одговарајуће ограде на местима и на начин прописан у члану 19. став 1. ове одлуке;
10) умањи прегледност на локалном путу на начин прописан у члану 19. став 2. ове одлуке;
11) гради саобраћајни прикључак на јавни пут супротно члану 20. став 1. ове одлуке;
12) поставља рекламне табле, рекламне паное, уређаје за обавештавање или оглашавање на локалном
путу супротно члану 22. ове одлуке;
13) спречи отицање вода са пута, а посебно из путног јарка и из пропуста кроз труп пута и спречи даље
отицање вода ка њиховим реципијентима (члан 23. став 1. тачка 5);
14) просипа, оставља или баца материјале, ствари и смеће на пут (члан 23. став 1. тачка 6);
15) замашћује пут мазивима или другим сличним материјама (члан 23. став 1. тачка 7);
16) поставља и користи светла или друге уређаје, односно предмете на путу и поред пута, којима се
омета безбедно одвијање саобраћаја на путу (члан 23. став 1. тачка 8);
17) изводи пољопривредне радове на банкинама, косинама и путном земљишту (члан 23. став 1. тачка
9);
18) вуче предмете, материјале, оруђе и друге врсте терета по путу (члан 23. став 1. тачка 10);
19) спушта низ косине засека, усека и насипа пута, дрвену грађу, дрва за огрев, камење и други
материјал (члан 23. став 1. тачка 11);
20) пали траву и друго растиње на путу, као и отпадне предмете и материјале (члан 23. став 1. тачка
12);
21) пали траву и друго растиње на земљишту суседа пута тако да се угрожава безбедност одвијања
саобраћаја и умањује захтевана прегледност на путу (члан 23. став 1. тачка 13);
22) кочи запрежно возило спречавањем окретања точкова (члан 23. став 1. тачка 14);
23) укључује возило на пут и искључује возило са пута ван прикључка или укрштаја (члан 23. став 1.
тачка 15);
24) зауставља или оставља возило, којим се омета коришћење пута (члан 23. став 1. тачка 16);
25) нерегулисано води бујичне водотокове који могу да оштете пут (члан 23. став 1. тачка 17);
26) врши радње којим се оштећује или би се могао оштетити пут, умањити захтевана прегледност,
омета одвијање саобраћаја односно угрожава безбедно одвијање саобраћаја (члан 23. став 1. тачка 18);
27) обавља ванредни превоз без дозволе Управљача локалних путева (члан 27. став 2.);
28) обавља ванредни превоз на непрописан начин односно супротно условима утврђеним у дозволи за
ванредни превоз (члан 27. став 8.);
29) за време трајања искључења, користи возило које је у вршењу контроле искључено из саобраћаја
супротно члану 27. став 13. ове одлуке;
30) не уклони или не означи без одлагања ствари, односно материје које су се нашле на локалном путу
које могу оштетити локални пут или угрожавају безбедност саобраћаја (члан 29. став 1);
31) у циљу безбедног одвијања саобраћаја не означи возило на начин одређен прописима о безбедности
саобраћаја или не предузме мере да се возило у најкраћем року а не дужем од два сата, уклони са
локалног пута (члан 3. став 1.);
32) врши раскопавање локалног пута и других јавних површина без одобрења Управљача локалних
путева (члан 42. став 2.);
33) у случају раскопа ради хитне интервенције без одобрења, не обавести без одлагања одељење
Општинске управе надлежан за инспекцијско-надзорне послове односно не поднесе захтев првог
наредног радног дана Управљачу локалних путева ради издавања одобрења (члан 43. став 2.);
34) не постави привремену саобраћајну сигнализацију и не обезбеди место на коме се изводе радови
пре отпочињања радова на раскопавању, односно исту не одржава током извођења радова, односно
након завршетка радова исту не уклони (члан 46.);
35) о насталим оштећењима на стамбеним, комуналним или другим објектима насталим услед
раскопавања или радова везаних за раскопавање не обавести најкасније наредни радни дан власника
објекта односно правно лице или предузетника који се стара о одржавању оштећеног објекта (члан 49.);
36) не врати након завршетка радова на раскопавању у прописаном року у првобитно стање локални
пут и друге јавне површине, саобраћајну сигнализацију и опрему (члан 51.);
37) ако не поступи по решењу инспектора сходно одредбама чл. 60. и 61. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара и
одговорно лице у правном лицу.
За прекршај из става 1. тачка овог члана новчаном казном у фиксном износу од 20.000 динара казниће
се предузетник.
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Прекршаји Управљача локалних путева
Члан 64.
Новчаном казном у фиксном износу од 100.000 динара казниће се за прекршај Управљач
локалних путева ако:
1) не достави надлежном одељењу извештај о извршеној контроли и оцени стања локалних путева
сходно члану 6. ове одлуке;
2) не достави надлежном одељењу годишњи програм радова на одржавању путева сходно члану 7. ове
одлуке;
3) не обезбеди стручни надзор над извођењем радова у складу са чланом 15. став 3. ове одлуке;
4) не обезбеди стручни надзор над извођењем радова у складу са чланом 18. став 5. ове одлуке;
5) не штити локални пут на начин прописан одредбом члана 21. ове одлуке;
6) у обављању послова заштите локалног пута не спроводи свакодневно активности прописане у члану
24. став 1. ове одлуке;
7) не поднесе писани захтев инспекцији прописан у члану 24. ст. 2. и 3. ове одлуке;
8) код надлежног одељења не поднесе захтев за покретање поступка за ограничавање коришћења
локалног пута (члан 25. став 1);
9) не предузме мере обезбеђења локалног пута постављањем саобраћајне сигнализације или не
обавести министарство надлежно за унутрашње послове или јавност путем средстава јавног
информисања о предузетим мерама (члан 25 ст. 2. и 3);
10) ако не покрене поступак за издавање решења за техничко регулисање саобраћаја за период зимске
службе или не покрене поступак у прописаном року сходно члану 26. ст. 1. и 3. овог закона;
11) путем средстава јавног информисања не обавести благовремено учеснике у саобраћају о измени
режима саобраћаја на локалним путевима у периоду зимског одржавања или након постављања
саобраћајне сигнализације и опреме на локалном путу о томе не обавести министарство надлежно за
унутрашње послове и инспекцију (члан 26. ст. 4. и 5);
12) не води евиденцију у складу са чланом 27. ст. 4. и 5. ове одлуке и на својој интернет страници не
објављује евиденцију о издатим дозволама за ванредни превоз (члан 27. став 6.);
13) изда дозволу за ванредни превоз, а да власник, односно корисник возила није измирио прописане
трошкове који су настали при претходно обављеним ванредним превозима (члан 27. став 14.);
14) не предузме мере да се ствари, односно материја уклоне или означе у року који не може бити дужи
од 12 сати, у складу са чланом 29. став 2. ове одлуке;
15) не предузме мере за означавање, односно уклањање возила онеспособљеног за даљу вожњу на
локалном путу, у року који не може бити дужи од шест сати (члан 30. став 2.);
16) не обавештава јавност о проходности локалних путева, у складу са чланом 32. ове одлуке;
17) не поступи у складу са чланом 33. став 3. ове одлуке;
18) не поступи на начин прописан чланом 38. став 3. ове одлуке;
19) не изради саобраћајни пројекат у складу са чланом 38. став 5. ове одлуке;
20) не обавести јавност о обустави саобраћаја на начин и у роковима прописаним чланом 38. став 4.
ове одлуке;
21) не поступа у складу са чланом 40. ст. 1. и 3. ове одлуке;
22) ако не поступи по решењу инспектора сходно одредбама чл. 60. и 61. ове одлуке.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара и
одговорно лице код Управљача локалних путева.
Прекршаји физичког лица
Члан 65.
Новчаном казном у фиксном износу од 20.000 динара казниће се за прекршај физичко
лице ако:
1) гради објекте и поставља постројења, уређаје и инсталације супротно члану 15. став 1. ове одлуке;
2) подиже ограде, дрвеће и засаде или не посече врзине поред локалног пута супротно члану 16.ст.1
ове одлуке;
3) не поступи у складу са чл.16 ст.2. и 3. ове одлуке;
4) не поступа у складу са чланом 17. ст. 2. и 3. ове одлуке;
5) не подигне одговарајуће ограде на местима и на начин прописан у члану 19. став 1. ове одлуке;
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6) умањи прегледност на локалном путу на начин прописан у члану 19. став 2. ове одлуке;
7) гради саобраћајни прикључак на локални пут супротно члану 20. став 1. ове одлуке;
8) поставља рекламне табле, рекламне паное, уређаје за обавештавање или оглашавање на локалном
путу и заштитном појасу супротно члану 22. ове одлуке;
9) привремено или трајно заузме пут супротно члану 23. став 1. тачка 1. ове одлуке;
10) изводи радове на путу који нису у вези са изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом
пута, без сагласности Управљача локалних путева (члан 23. став 1. тачка 2.);
11) изводи радове на локалном путу којима се оштећује пут или угрожава несметано и безбедно
одвијање саобраћаја (члан 23. став 1. тачка 3.);
12) испушта воду, отпадну воду и другу течност на пут (члан 23. став 1. тачка 4);
13) спречи отицање вода са пута, а посебно из путног јарка и из пропуста кроз труп пута и спречи даље
отицање вода ка њиховим реципијентима (члан 23. став 1. тачка 5);
14) просипа, оставља или баца материјале, ствари и смеће на пут (члан 23. став 1. тачка 6);
15) замашћује пут мазивима или другим сличним материјама (члан 23. став 1. тачка 7);
16) поставља и користи светла или друге уређаје, односно предмете на путу и поред пута, којима се
омета безбедно одвијање саобраћаја на путу (члан 23. став 1. тачка 8);
17) изводи пољопривредне радове на банкинама, косинама и путном земљишту (члан 23. став 1. тачка
9);
18) вуче предмете, материјале, оруђе и друге врсте терета по путу (члан 23. став 1. тачка 10);
19) спушта низ косине засека, усека и насипа пута, дрвену грађу, дрва за огрев, камење и други
материјал (члан 23. став 1. тачка 11);
20) пали траву и друго растиње на путу, као и отпадне предмете и материјале (члан 23. став 1. тачка
12);
21) пали траву и друго растиње на земљишту суседа пута тако да се угрожава безбедност одвијања
саобраћаја и умањује захтевана прегледност на путу (члан 23. став 1. тачка 13);
22) кочи запрежно возило спречавањем окретања точкова (члан 23. став 1. тачка 14);
23) укључује возило на пут и искључује возило са пута ван прикључка или укрштаја (члан 23. став 1.
тачка 15);
24) зауставља или оставља возило, којим се омета коришћење пута (члан 23. став 1. тачка 16);
25) нерегулисано води бујичне водотокове који могу да оштете пут (члан 23. став 1. тачка 17);
26) врши радње којим се оштећује или би се могао оштетити пут, умањити захтевана прегледност,
омета одвијање саобраћаја односно угрожава безбедно одвијање саобраћаја (члан 23. став 1. тачка 18);
27) обавља ванредни превоз супротно условима или без дозволе коју издаје Управљач локалних путева
(члан 27. ст. 2. и 3.);
28) не уклони или не означи без одлагања ствари, односно материје које су се нашле на локалном путу
које могу оштетити локални пут или угрожавају безбедност саобраћаја (члан 29. став 1);
29) не означи онеспособљено возило на начин одређен прописима о безбедности саобраћаја или не
предузме мере да се возило у најкраћем року, а не дужем од два сата, уклони са локалног пута у циљу
безбедног одвијања саобраћаја (члан 30. став 1);
30) не поступи по решењу инспектора сходно одредбама чл. 60. и 61. ове одлуке;
Члан 66.
Уколико је прекршај откривен на законом прописани начин за прекршаје из члана 68-70. ове
одлуке издаје се прекршајни налог.
Прекршајни налог садржи следеће поуке и упозорења:
1) да се лице против кога је издат прекршајни налог, ако прихвати одговорност и у року од осам дана
од дана пријема прекршајног налога плати половину изречене казне, ослобађа плаћања друге половине
изречене новчане казне;
2) да лице против кога је издат прекршајни налог може прихватити одговорност за прекршај и након
истека рока од осам дана од пријема прекршајног налога ако пре поступка извршења добровољно плати
целокупан износ изречене новчане казне;
3) да лице против кога је издат прекршајни налог које не прихвата одговорност за прекршај има право
да у року од осам дана од пријема прекршајног налога поднесе захтев за судско одлучивање тако што
ће лично или преко поште предати прекршајни налог надлежном прекршајном суду уз назначење суда
коме се захтев подноси;
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4) да ће лице против кога је издат прекршајни налог бити дужно да поред плаћања новчане казне
утврђене прекршајним налогом надокнади судске трошкове у случају да затражи судско одлучивање а
суд утврди да је одговоран за прекршај;
5) да ће прекршајни налог постати коначан и извршан по протеку рока од осам дана од дана пријема
ако лице против кога је издат прекршајни налог у том року не плати новчану казну или не захтева
судско одлучивање о издатом прекршајном налогу;
6) да ће лице против кога је издат прекршајни налог у случају принудног извршења изречене новчане
казне, бити дужно да надокнади трошкове извршења одређене решењем о принудној наплати;
7) да ће се физичком лицу, предузетнику и одговорном лицу у правном лицу против кога је издат
прекршајни налог неплаћена новчана казна заменити казном затвора или радом у јавном интересу.
X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Престанак важења
Члан 68.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о општинским путевима, улицама и
некатегорисаним путевима ("Службени гласник општине Рача ", бр. 20/17и 25/17).
Ступање на снагу
Члан 69.
Ова одлука ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
општине Рача“.
Образложење
Чланом 6. и чланом 7. став 3. Закона о путевима („Сл.Гласник РС“, бр.41/2018 и 95/2018 –
др.закон) прописана је подела путева према положају у простору и надлежност органа Јединице
локалне самоуправе да донесе одлуку о утврђивању некатегорисаних путева.
Чланом 10. Став 4. и 5. Закона о путевима („Сл.Гласник РС“, бр.41/2018 и 95/2018 – др.закон)
предвиђено је да делатност управљања општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима
који нису део државнох пута I i II реда може да обавља јавно предузеће чији је власник ЈЛС, а које се
у складу са овим Законом сматра управљачем јавног пута.
Такође, истим Законом је прописано да надзор врши инспектор јединице локалне самоуправе,
који у вршењу послова има права, дужности и овлашћења као и републички инспектор, а у свему према
Закону и другим прописима који регулишу ову област.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-9/2020-I-01
Дана: 27.02.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 92. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), Скупштина општине Рача,
на својој седнци одржаној 27.02.2020. године, на предлог Општинског већа општине Рача,
донела је:
OДЛУКУ
о екстерној ревизији
завршног рачуна буџета општине Рача за 2019. годину
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Члан 1.
Завршни рачун буџета општине Рача за 2019. годину подлеже екстерној ревизији коју
ће обавити екстерни ревизор, односно лице које испуњава услове за обављање послова
ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и
ревизија.
Члан 2.
Завршни рачун буџета општине Рача за 2019. годину садржаће и извештај екстерне
ревизије о финансијским извештајима који су саставни део Завршног рачуна буџета општине
Рача за 2019. годину.
Члан 3.
Овлашћује се Председник општине Рача да потпише уговор о ангажовању ревизора за
ревизију завршног рачуна буџета општине Рача за 2019. годину.
Члан 4.
Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Рача“.
Образложење
Правни основ за доношење Одлуке о екстерној ревизији завршног рачуна буџета
општине Рача за 2019. годину (у даљем тексту: Одлука) садржан је у одредбама члана 92.
Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), којим је уређено да ревизију врши Државна ревизорска
институција, у складу са законом којим се уређује надлежност Државне ревизорске
институције, а да изузетно екстерну ревизију буџета локалних власти, може, уз сагласност
Државне ревизорске институције, на основу одлуке Скупштине локалних власти, да обави и
лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја, прописане
законом којим се уређује рачуноводствао и ревизија.
Разлог за доношење ове Одлуке садржан је у члану 79, став 1., тачка 2. Закона о
буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,
62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015 , 99/2016, 113/2017,
95/2018, 31/2019 и 72/2019), којим се утврђује да завршни рачун садржи извештај екстерне
ревизије.
Општина Рача је Захтевом, број:400-08/2020-IV-03 од 21.01.2020 године од Државне
ревизорске институције тражила информацију да ли је Програмом ревизије за 2020. годину
планирана екстерна ревизија завршног рачуна буџета општине Рача.
Такође, изнад поменутим Захтевом тражено је, уколико завршни рачун буџета општине
Рача за 2019. годину, није обухваћен Програмом ревизије Државне ревизорске институције за
2020. годину, достављање сагласности да екстерну ревизију обави друго лице које испуњава
услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописаних законом којим се
уређује рачуноводство и ревизија, како би Скупштина општине, у складу са законом, могла да
донесе одлуку, којом би регулисала даље поступање у погледу екстерне ревизије завршног
рачуна буџета општине Рача за 2019. годину.
Државна ревизорска институција је, у складу са захтевом, доставила Сагласност, број:
400-218/2020-04 од 24.01.2020. године, да екстерну ревизију обави друго лице које испуњава
услове за то.
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Средства за реализацију ове Одлуке планирана су Одлуком о буџету општине Рача за
2020. годину („Службени гласник општине Рача“, број : 32/2019).
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-10/2020-I-01
Дана: 27.02.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС број, 129/2007,
83/2014-др. закон, 101/2016 др. закон и 4/2018) , члана 71. Статута општине Рача ("Сл. гласник
општине Рача", број 3/2019), и члана 37. Пословника о раду Општинског већа ("Сл. гласник
општине Рача", број 01/09 и 17/16), Општинско веће општине Рача је на седници одржаној
14.02.2020.годинe донело je следећу

ОДЛУКУ
1. Усваја се Извештај Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних
објеката
Рача, о степену реализације Програма пословања за период од
01.01.2019.године до 31.12.2019.године, број 27/2020. од 24.01.2020.године.
2. Oва Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном
Гласнику општине Рача".
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 021-27/2020-II-01
Дана: 14.02.2020. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Ненад Савковић, с.р.

На основу члана 41. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености ( "Службени гласник РС", број 36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/17 и 113/17други закон), члана 40. тачке 6. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број
3/2019), на седници одржаној дана 27.02.2020. године, на предлог Општинског већа општине
Рача, донела је:
ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА
ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2020. ГОДИНУ
УВОД
Општина Рача је у протеклом периоду израдила и спровела локални акциони план
запошљавања (ЛАПЗ) за 2019. годину. Кроз мере активне политике запошљавања, које су
дефинисане Локалним акционим планом запошљавања за наведену годину, као мера
финансирања изабрани су: Јавни радови, Субвенција за самозапошљавање, Субвенције за
запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих и Програм стицања
практичних знања за неквалификована лица, вишкове запослених и дугорочно незапослене.
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У 2019. години кроз финансирање из буџета општине Рача упослено је 8 лица, од чега
3 лица у оквиру мере Субвенције за самозпошљавње и 5 лица у оквиру мере Јавни радови и
сва лица су ангажована на пословима одржавања и заштите животне средине и природе. Мера
- јавних радови је реализована у свим месним заједницама на територији општине Рача. За
реализацију наведених мера утрошено је из буџета општине Рача 1.100.000,00 динара.
Акциони план запошљавања општине Рача за 2020. годину ( у даљем тексту: ЛАПЗ) је
оквир за планиране активности у 2020. години. Њиме се дефинишу приоритети и циљеви и
утврђују програми и мере политике запошљавања које ће се реализовати током 2020. године
на територији општине Рача, како би се допринело остварењу циљева и постигло одрживо
повећање запослености.
Правни основ за доношење Акционог плана је одредба 41. став 1. Закона о
запошљавању и осигурању за случај незапослености "Службени гласник РС", број 36/2009,
88/2010, 38/2015, 113/17 и 113/17-други закон) којим је утврђено да надлежни орган локалне
самоуправе може по прибављању мишљења Локалног савета за запошљавање усвојити
локални акциони план запошљавања.
Локални акциони план запошљавања је у сагласности са Националном стратегијом
запошљавања за период 2011-2020. година („Службени гласник РС”, број 37/11) и
Националним акционим планом запошљавања за 2020. годину („Службени гласник РС”, број
94/19).
Приоритети политике запошљавања у 2020.години су :
1) Развој људских ресурса;
2) Стварање повољних услова за повећање нивоа инвестиција у привреду општине;
3) Мере активне политике запошљавања;
Успешно остваривање Локалног акционог плана запошљавања и предвиђених приоритета и
мера подразумева активно учешће и сарадњу свих институција и социјалних партнера.
Општина Рача у реализацији ових приоритета рачуна на партнерство и подршку надлежних
Министарстава Републике Србије, Националне службе за запошљавање и Регионалне
Агенције за економски развој Шумадије и Поморавља.

1. ПРОФИЛ ОПШТИНЕ РАЧА
1.1.Географски положај
Општина Рача је једна oд седам општина Шумадијског округа. Смештена је у источном
делу Шумадије и захвата сливано подручје средњег и једног дела горњег тока реке Раче.
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Њеној територији припада крајњи северни део округа
тј. oбласти око реке Раче и Јасенице које пружају
разнолике природне и привредне могућности. Она се
северозападним делом своје територије налази у
долини реке Јасенице. Њен положај је одређен
координатама између 44o 6 10’’ (најјужнија тачка у
Собовици у атару села Војиновац) и 44o 17’ 10’’
(најсевернија тачка у Горњем пољу у селу Сепци)
северне географске ширине и
20o 49’ 00’’
(најзападнија тачка у селу Сараново) и 21o 3’ 30’’
(најисточнија тачка у долини реке Раче, која је
истовремено и најнижа тачка општине) источне
географске дужине. Рачанска општина данас има
повољан географски положај.
Општина Рача обухвата 9,04% укупне површине
Шумадијског округа. На њеној територији поред
варошице Рача налази се још 17 насеља а формирано је
16 месних заједница и то: Рача, Вучић, Мирашевац,
Велико Крчмаре, Мало Крчмаре, Трска, Сипић, Доња
Рача, Бошњане, Ђурђево, Сараново, Сепци, Доње
Јарушице, Поповић, Вишевац и Борци. Преко
територије Општине Рача води шумадијски попречни
савремени магистрални пут Марковац – Рача –
Наталинци – Топола – Аранђеловац – Лазаревац који
спаја ауто-пут Београд – Ниш на истоку, са Ибарском
магистралом на западу. Друмске саобраћајнице које
пролазе средином рачанске општине дају јој транзитни
значај јер представља важну везу између
Великоморавске долине и Колубарске долине.
Примарну мрежу путева, на подручју општине Рача,
чине државни путеви I и II реда, општински (локални)
путеви, улице у насељу Рача, као и остали
некатегорисани путеви.

1.2 Становништво
Табела 1.
Рача
-

Србија

Укупан број становника (2011) :
11.503
-12,8
-11%
0,16%

Стопа природног прираштаја
Промена 2002- 2010
% oд укупног броја становника РС

7.186.862
-5,2
-4,15%
100%
* Извор података : РЗС

1.2.1 Структура становништва по старости

-

. од 0 -14 година број/%
. од 15 - 64 година
. од 65 и више
Просечна старост

Рача
1.450
7.608
2.445

%
12,6%
66,1%
21,3%
45

Табела 2.
Србија
%
1.025.278 14,3 %
4.911.268 68,3 %
1.250.316 17,4 %
42,2
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*Извор података:РЗС

График 1.

Рача
Србија

1.2.2. Образовна структура становништва
Становништво старо 15 и више година по школској спреми
Попис
Без
Непотпуно Основно
Средње
Више
2011
школске
Основно
образовање образовање образовање
спреме
образовање
Р.Србија
164.884
677.499
1.279.116
3.015.092
348.335
%
2,68
11
20,76
48,93
5,65
Рача
223
2.412
3.030
3.714
278
%
2,22
23,99
30,14
36,94
2,77

Табела 3.
Високо
образовање
652.234
10,59
378
3,76

Извор података:РЗС

График 2.

Србија %
Рача %
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1.3 Економски показатељи
1.3.1. Стање привреде и предузетништва
Најважнија привредна грана у структури рачанске привреде је пољопривреда, на шта
су утицали пре свега природни фактори, односно повољан састав земљишта. Највећим делог
заступљено је ратарство и сточарство. Према подацима Управе за трезор, на територији
општине Рача, укупан број активних регистрованих пољопривредних газдинстава у 2019.
години је 1730 (задруге, правна и физичка лица, задруге, верске заједнице друго). Поред
пољопривреде у Рачи је развијена и производња електроинсталација. Општина Рача је
препознатљива у Републици Србији по успешном пословању јужнокорејске компаније“ YURA
CORPORATION“, која од марта 2010. године послује на територији општине Рача. Према
подацима кадровске службе „YURA CORPORATION“ ДОО Рача, у 2019. години, укупан број
запослених у овом предузећу је
1054. Од укупног броја запослених у „YURA
CORPORATION“ у Рачи, према евиденцији кадровске службе на дан 24.01.2020. године, из
Општине Рача је запослено 550 лица.
Најзначајнија предузећа у општини Рача су: „ YURA CORPORATION“ ДОО Рача, „
АГРО ЈЕВТИЋ“ДОО Сипић (203 запослених), „ Интеркомерц“ , ДОО Рача(56 запослених) “
SWISSS PAPIER (35 запослена ), “АСТРУМ ГРУП“ ДОО (30 запослених), „JN&SL“ DOO Рача (24
запослена ), „Шиге“ ДОО (22 запослена). (Извор података: Агенција за привредне регистре - податак за
2019.годину)

У општини Рача је „ YURA CORPORATION“, разврстана у велико предузеће, остала
су мала и средња.
Број привредних субјеката на територији општине Рача
Табела 4.
Број привредних друштава
2016
2017
2018
2019
76
75
73
01. Aктивних
65
4
7
4
02. Новооснованих
1
2
4
3
03. Брисаних /угашених
3
Извор података:Регионална привредна комора Шумадијског и Поморавског управног округа
(стање на дан 30.06.2019. године)

Табела 5.
График 3.-Привредна друштва на територији општине Рача

80
70
60
50

Активни

40

Новоосновани

30

Угашени

20
10
0
2016.г.

2017.г.

2018.г.

2019.г.
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Табела 6.
Број предузетника
01. Aктивних
02. Новооснованих
03. Брисаних /угашених

2016
287
48
21

2017
296
35
24

2018
317
42
22

2019
332
26
11

Извор података:Регионална привредна комора Шумадијског и Поморавског управног округа
(стање на дан 30.06.2019. године)

График 4- Предузетници на територији општине Рача

350
300
250
Aктивни

200

Новоосновани
150

Угашени

100
50
0
2016.г.

2017.г.

2018.г.

2019.г.

Спољно-трговинска размена привреде Рача за период I-XI 2019. године
Спољно-трговинска размена општине Рача у мил.евра
Oпштина Укупан Извоз
Увоз
Суфицит
обим
408,5
284,5 124,0
160,5
Рача

Покривеност увоза
извозом
229,4 %

Извор података:Регионална привредна комора Шумадијског и Поморавског управног округа

У првих једанаест месеци 2019. године, привреда општине Рача остварила је укупан
обим спољнотрговинске размене у вредности од преко 408,5 милиона евра, од чега је извоз
284,5 милиона евра, а увоз 124,0 милиона евра, те је остварен суфицит од 160,5 милиона евра.
Покривеност увоза извозом је 229,4 %.
Највећи део извоза реализован је у Словачку и Чешку Републику. Највећи део увоза
реализован је из Кореје. Затим следи увоз из Мађарске и Чешке Републике .
Главни извозни производи су: електричне машине и опрема (делови и сл.), алуминијум
и производи од алуминијума, пластичне масе и производи од пластичних маса, екстрати за
штављење или бојење, каучук и роизводи од каучука и гуме, намештај, постељина и производи
од гвожђа и челика.
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Главни увозни производи: електричне машине и опрема (делови и сл.), пластичне масе
и производи од пластичних маса, котлови, машине и ређаји, реактори, каучук и производи од
каучука и гуме, мерни апарати, контролни апарати, вата, филц, ужад, конопци.

1.3.2 Запосленост и зараде
- Број запослених 2019.година
- Број запослених у односу на укупан
број становника - 2019.година у %
- Просечна зарада без пореза и
доприноса по запосленом РСДдецембар 2018
- Просечна зарада без пореза и
доприноса по запосленом РСДоктобар 2019

Општина Рача
2981

Табела 7.
Србија
2.173.135

25,91%%
42.053,00

24,08%
49.650,00

45.569,00

54.471,00

Извор података: РЗС-саопштење ЗП10 број 041 од 26.02.2019.,
РЗС-саопштење ЗП10 број 012 од 24.01.2020.

Запослени у општини по секторима делатности
Табела 8
Запослени у општини по секторима делатностима
Привреда
2018
2019
Број
Број
Број
% од
запослених запослених запослених
укупног
броја
запослених
28
0,93
30
1
Пољопривреда,
шумарство и
рибарство
1498
49,83
1514
50,79
Прерађивачка
индустрија
24
0,8
21
0,70
Снабдевање ел.
енергијом, гасом
и паром
38
1,3
26
0,87
Снабдевање
водом и
управљање
отпадним водама
74
2,5
96
3,22
Грађевинарство
274
9,11
274
9,2
Трговина на
велико и мало и
поправка
моторних возила
29
0,96
31
1,04
Саобраћај и
складиштење
32
1,06
33
1,11
Услуге смештаја
и исхране

Повећање/
смањење у
периоду од
12 месеци
у%
0,07
0,96
-0,1
-0,43

0,72
0

2
0,05
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Информисање и
комуникације
Финансијске
делатности и
делатности
осигурања
Стручне, научне,
иновационе и
техничке
делатности
Административн
е и помоћне
услужне
делатности
Државна управа
и обавезно
социјално
осигурање
Образовање
Здравствена и
социјална
заштита
Уметност, забава
и рекреација
Остале услужне
делатности
Регистровани
индивидуални
пољопривредниц
и
Укупно
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11

0,37

9

0,30

-0,07

12

0,4

13

0,44

0,04

49

1,65

47

1,58

-0,07

17

0,56

21

0,70

0,14

124

4,12

120

4,03

-0,09

165
96

5,49
3,19

169
96

5,67
3,22

4
0,03

5

0,17

5

0,17

0

21

0,7

22

0,74

0,04

508

16,9

454

15,23

-54

3006

100%

2981

100%

Извор података: РЗС Регистрована запосленост у општинама и градовима у 2019. године

Укупан број запослених на територији општине Рача, према подацима Републичког
завода за статистику у 2019. години је 2981, што је за 25 запослених мање у односу на 2018.
годину. Од укупног броја запослених 1514 лице (50,79 %) је запослено у прерађивачкој
индустрији, док је 169 лица (5,67%) запослено у образовању, 96 лица (3,22%) у здравственој
и социјалној заштити, и 120 лица (4,03%) у државној управи и обавезном социјалном
осигурању. Посматајући податке из 2018. и 2019. године, приметан је пораст запослених у
прерађивачкој индустрији, образовању, саобраћају и грађевинарству.
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График 4.

Запослени по секторма делатности у
општини Рача у 2019. години
3,22%

4,03%
Прерађивачка индустрија

5,67%

Образовање
50,79%

Здравство
Државна управа и обавезно
социјално осигурање

1.3.3 Подаци о тржишту рада и незапослености
Подаци о тржишту рада и незапослености
Подаци о тржишту рада и незапослености
Рача
Укупан број незапослених лица пријављених на
808
евиденцију НСЗ 2018.год.
Укупан број незапослених лица пријављених на
843
евиденцију НСЗ 2019.год.( децембар)
Повећање или смањење у периоду од децембар
+35
2018. год.- децембар 2019.год.
Укупан број дугорочно незапослених лица617
2018.година
Укупан број дугорочно незапослених
лица
517
2019. година
% дугорочно незапослених лица/укупан број
76,36%
незапослених лица -2018.година
% дугорочно незапослених лица/укупан број
61,33%
незапослених лица –2019.година

Табела 9.

Извор података: НСЗ

Рача/2018
Структура незапослених лица %
- Млади до 30 година старости
- Од 30-50 година
- Од 50-65 година
-

22,77 %
40,47 %
36,76 %
100%

Табела 10.
Рача/2019*
23,61%
36,3%
40,09%
100 %

Извор података: НСЗ
* податак за децембар 2019. године
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Табела 11.

Незапосленост по степену образовања
Рача /2018
Незапосленост по степену образовања
- VII/VIII
- VI/1/2
- III-V
- I+II

4,08%
2,85%
49,50%
43,56%

Рача/2019*
4,27%
3,08%
48,64%
44,01%

Извор података: НСЗ
* податак за децембар 2019. године

Од укупног броја незапослених лица од 843 (податак из децембра 2019.године), 467
лице на евиденцији тржишта рада чине жене, или 55,4%. Највише их има са првим степеном
(192) и четвртим степеном стручне спреме (148). Према годинама старости на евиденцији
тржишта рада највише има жена старосне доби од 50-54 година укупно 82, старосне доби од
55-59 година укупно 71 и доби од 60-64 година, укупно 33, што значи да је висок проценат
жена у категорији теже запошљивих лица.
Пријављене потребе послодаваца и незапослених лица у 2019. gодини
Према подацима Националне службе за запошљавање, Дирекције Крагујевац, Одељења
у Рачи, у 2019. години послодавци су исказали потребе за следећим занимањима:
електромонтер-инсталатер, бравар, зидар, тесар, армирач, електроинсталатер, заваривач-резач
гасом, дипломирани инжењер грађевинарства, дипломирани инжењер пољопривреде,
дипломирани архитекта, дипломирани менаџер.
Суфицитарна занимања у 2019. години су била продавци, електротехничар за рачунаре,
туристички техничар, аутоелектричар, аутомеханичар, електромеханичарски техничар
одржавања опреме производних машина и погона.
Дефицитарна занимања у 2019. години су била израђивач елемената монтажних кућа,
магационер, продавац грађевинског материјала, продавац мешовите робе, дипломирани
инжењер пољопривреде, дипломирани инжењер архитектуре, дипломирани менаџер,
продавац у малопродају нафтних деривата, дипломирани инжењер грађевинарства, зидар,
тесар, армирач, електроинсталатер, заваривач-резач гасом.
У 2019. години незапослена лица у општини Рача су била заинтересована за следеће
мере активне политике запошљавања: јавни радови, субвенција за самозапошљавања, стручна
пракса, субвенција за запошљавање лица и категорије теже запошљивих.

1.4. Извештај Локаног савета за запошљавање о реализацији Локалног
акционог плана запошљавања општине Рача за 2019. годину
Локални Савет за запошљавање је анализом реализованих активности ЛАПЗ-а за 2019.годину
установио следеће:
Локално акционим планом запошљавања општине Рача за 2019.годину је предвиђено да се
спроведу две мере активне политике запошљавања:
-Јавни радови
-Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих
-Субвенције за самозапошљавање
- Програм стицања практичних знања за неквалификована лица, вишкове запослених и
дугорочно незапослене,
у укупном износу од 3.472.200,00 РСД од чега из буџета општине 2.100.000,00 РСД.
У 2019. години реализоване су две мере:
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-Јавни радови у укупном износу од 850.000,00 од чега је из буџета општине
утрошено 500.000,00 РСД а из средстава Националне службе 350.000,00 РСД.
(ангажована 5 лица)
-Субвенције за самозапошљавање у укупном износу од 1.040.000,00 РСД од чега је
из буџета општине утрошено 600.000,00 РСД а из средстава Националне службе
440.000,00 РСД.(ангажована 3 лица)
Локални савет за запошљавање сматра да је ЛАПЗ-а за 2019.годину успешно
реализован у делу за ове две мере активне политике запошљавања.

2. СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА
2.1. SWOT анализа - Процена ризика и потенцијала тржишта рада
S- снаге
1. Повољан географски положај
општине;
2. Развијена прерађивачка
индустрија ;
3. Разноликост делатности
приватних послодаваца;
4. Национална Стратегија
запошљавања за период 20112020.година;
5. Национални акциони план
запошљавања за 2020.годину
6. Расположива радна снага
различитог профила;
7. Добра искуства са страним
инвеститорима;
8. Постојање Стратегија и Локалног
савета за запошљавање;
O-шансе
1. Издвајање већих средстава за
мере активне политике
запошљавања;
2. Коришћење средстава ЕУ
фондова.
3. Улагања у пословну
инфраструктуру;
4. Присуство страног капитала и
страних инвестиција;
5. Организовање Сајмова
запошљавања,
6. Програми подршке привреди од
стране надлежних Министарства
7. Усвојен Закон о улагањима

W- слабости
1. Присутан недостатак средстава
за инвестирање у приватном
сектору;
2. Неусклађеност потреба привреде
са образовним профилима;
3. Недовољна повезаност привреде,
образовања и НСЗ.
4. Ниска мобилност радне снаге;
5. Недостатак практичних знања по
завршеној школи;
6. Висок удео старијих људи у
радној снази;
7. Недовољно активно удружење
предузетника
8. Одлив кадрова
T-претње
1. Присутна економска криза
2. Раст каматних стопа;
3. Недовољна заступљеност нових
технологија
4. Недостатак повољних кредита;
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Резултати SWOT анализе:
Као снаге општине Рача на пољу запошљавања и тржишта рада, препознате су
географски положај, развијена прерађивачка индустрија, разноликост делатности приватних
послодаваца, расположива радна снага различитих профила, добра искуства са различитим
инвеститорима, постојање стратегија и акционих планова на националном и локалном нивоу.
Да се постојеће снаге ефикасније користе, потребно је:
 Промовисати инвестиционе потренцијале општине;
 Системски радити на подизању предузетничког духа код младих;
 Покренути од стране локалне самоуправе системске активности за подршку
активностима МСП-а;
Као слабости општине Рача на пољу запошљавања и тржишта идентификовани су
недостатак средстава за инвестирање у приватном сектору, неусклађеност потреба привреде
са образовним профилима, недовољна повезаност привреде, образовања и НСЗ, ниска
мобилност радне снаге, недостатак практичних знања по завршеној школи; висок удео
старијих људи у радној снази, недовољно активно удружење предузетника, одлив кадрова.
Локалним акционим планом запошљавања могуће је постићи напредак у областима:
 Системски радити на побољшању (пословне ) инфрастуктуре;
 Спроводити посебне програме ради повећања атрактивности локација за инвеститоре
ван седишта општине;
 Континуирано реализовати курсеве који ће повећати шансу угоржених категорија
незапослених;
 Дефинисати
квалитетне програме преквалификације у сарадњи са свим
заитересованима, одредити носиоце тих процеса;
 Утврдити услуге које могу поспешити рад привредних друштава на територији
општине и организовати пружање истих;
Као шансе општине Рача на пољу запошљавања и тржишта рада препознате су
издвајање већих средстава за мере активне политике запошљавања, коришћење средстава ЕУ
фондова, улагања у пословну инфраструктуру, присуство страног капитала и страних
инвестиција, организовање Сајмова запошљавања, програми подршке привреди од стране
надлежних Министарства.
Локалним акционим планом запошљавања планирају се следеће активности ради
претварања шанси у снаге на територији општине Рача:
 Обезбедити средства поред републичких средстава и са општинског нивоа, која ће
бити усмерена у суфинансирање програма или мера активне политике запошљавања
које подржава надлежно министарство.
 Системски обезбедити привредним субјектима квалитетан приступ информацијама о
доступним средствима ЕУ
 Обезбедити ( техничку ) подршку за започињање приватног бизниса;
Као опасности на пољу запошљавања и тржишта рада у општини Рача идентификовани
су углавном могући макроекономски трендови који су ван контроле локалне самоуправе:
недостатак повољних кредита за инвестиције, присутна економска криза, раст каматних стопа,
недовољна заступљеност нових технологија.
Локалним акционим планом запошљавања се планирају активности у складу са
капацитетима локалних самоуправа да утичу на ове процесе. Оно што се препознаје као
потребно је:
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 системски радити на умрежавању кадрова по привредним гранама (струковна
удружења, кластери и сл...)
 остварити добру сарадњу и комуникацију са свим субјектима и релевантним
институцијама које креирају пословно окружење на државном нивоу.
2.2 Мере активне политике запошљавања које спроводи НСЗ
Програми и мере активне политике запошљавања утврђени овим Националним акционим
планом запошљавања, које ће током 2020. године спроводити НСЗ:
1.
Посредовање у запошљавању лица која траже запослење
2.
Професионална оријентација и саветовање о планирању каријере
3.
Додатно образовање и обука
(Програм стручне праксе, Програм приправника за младе са високим образовањем,
Програм приправника за незапослене са средњим образовањем, Програм стицања
практичних знања за неквалификована лица, вишкове запослених и дугорочно незапослена
лица, Обуке за тржиште рада, Обуке на захтев послодавца – за незапослене, Обука за
потребе послодавца за запосленог, Функционално основно образовање одраслих)
4.
Субвенције за запошљавање
4.1 Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих
4.2. Подршка самозапошљавању
4.3. Субвенција зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства
5.
Подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде за случај
незапослености
6.
Јавни радови
7.
Мере активне политике запошљавања за особе са инвалидитетом које се
запошљавају под посебним условима
Подршка изради и реализацији локалних акционих планова запошљавања
У 2020. години одобраваће се учешће у финансирању програма или мера активне политике
запошљавања из средстава опредељених за реализацију НАПЗ, и то:
1. Програм стручне праксе;
2. Програм приправника за младе са високим образовањем,
3. Програм стицања практичних знања за неквалификована лица, вишкове
запослених и дугорочно незапослене;
4. Обука на захтев послодавца
5. Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих
6. Субвенција за самозапошљавање
7. Програм јавних радова
У оквиру спровођења мера активне политике запошљавања присутне су следеће
активности:
* обука за активно тражење посла;
* организовање Сајмова запошљавања;
* посете послодавцима у оквиру којих се добијају информације о активним мерама
запошљавања;
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3. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ И ПРОГРАМИ
АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА
Стратешки циљ 1.- Развој људских ресурса
1) Програм : Програм подршке самозапошљавању
(СОР у оквиру Приоритетне осе I – Економски развој, посебни циљ-1.1. 2.Развијен
МСП сектор и систем подршке бизнису);
2) Програм: Програм подршке привреди
(СОР у оквиру Приоритетне осе I – Економски развој, посебни циљ-1.1. 2.Развијен
МСП сектор и систем подршке бизнису)
Стратешки циљ 2.- Створити повољне услове за повећање нивоа инвестиција у
привреду општине Рача
1) Програм : Програм израде планске документације
(СОР у оквиру Приоритетне осе I – Економски развој, посебни циљ - 1.1.1. Унапређење
инвестиционе климе кроз активирање неискоришћених локација, и објеката, радних и
комерцијалне зоне);
2) Програм: Програм промотивних активности за привлачење инвестиција
(СОР у оквиру Приоритетне осе I – Економски развој, посебни циљ - 1.1.1. Унапређење
инвестиционе климе кроз активирање неискоришћених локација, и објеката, радних и
комерцијалне зоне);
3) Програм: Програм подршке оснивању и развоју предузећа
(СОР- у оквиру Приоритетне осе I – Економски развој, посебни циљ - 1.1.2. Развијен
МСП сектор и систем подршке бизнису
Стратешки циљ 3 .- Мере активне полититике запошљавање
1) Програм: Програми у партнерству са НСЗ: Субвенција за запошљавање
незапослених лица из категорије теже запошљивих; Субвенција за
самозапошљавање; Јавни радови;

4. АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ
Стратешки циљ 1.
РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
Број
Веза
Мера
Партнери
мере са
СОР

Финан Извори
Индикатори
сијска финансирањ
средст а
ва
1.Програм: Програм подршке самозапошљавању (СОР Приоритетне осе I – Економски
развој, посебни циљ-1.1. 2.Развијен МСП сектор и систем подршке бизнису)
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Континуирано
реализовати
едукацију која
ће повећати
шансу
угрожених
категорија
незапослених на
тржишту рада

-НСЗ
-ЦСР
-РРА
-ЛС
- МРЗБСП

+

Систематски
радити на
подизању
предузетничког
духа код младих

НСЗ,
Канцеларија
за младе, ЛС
МОС,
Организације
цивилног
друштва
-ЛС
-РЕДАСП
-надлежна
министарства

+

27.02.2020. године

-Буџет РС
Пројектиконкурси

Пројектно
финансирање

-Број учесника у
преквалификацији
и
доквалификацији
-Број
новооснованих
предузећа из
редова
едукованих
Број младих
укључених у
програм
Број младих који
покрену
самостални
бизнис
-Број младих који
су похађали обуку
-Број младих
предузетника

Едукација
+
Пројектно
намењена
финансирање
почетницима у
пословању,
стицање
основних знања
за започињање
бизниса и
припрема
„Бизнис плана“
2. Програм: Програм подршке привреди (СОР Приоритетне осе I – Економски развој,
посебни циљ-1.1. 2.Развијен МСП сектор и систем подршке бизнису)
Мера 1.1.2. Едукативне
-ЛС
+
Буџет ЛС
-број едукација
4.
ообуке за
-РЕДАСП
Буџет РС
-број едукованих
привреднике (
-надлежна
привредника
информације о
министарства
јавним
позивима,
конкурсима,
кредитима,...)
Мера 1.1.5. Јачање
-НСЗ
+
-Пројектно
-Број обука
5.
капацитета
-ЛС
финансирање запослених у
одељења за ЛЕР -РРА
ЛЕР-у и чланова
и Локалног
-надлежна
ЛСЗ
савета за
министарства
-Број и врста
запошљавање са
предузетих акција
циљем
у области
унапређења
запошљавања
система
подршке
бизнису
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Стратешки циљ 2.
СТВОРИТИ ПОВОЉНЕ УСЛОВЕ ЗА ПОВЕЋАЊЕ НИВОА ИНВЕСТИЦИЈА У
ПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ РАЧА
Број
мере

Мера.
6.

Мера
7.

Мера
8.

Мера
9.

Веза Мера
Партнери
Финансиј Извори
Индикатори
са
ска
финансирања
СОР
средства
1.Програм: Програм израде планске документације (СОР- у оквиру Приоритетне осе I
– Економски развој, посебни циљ - 1.1.1. Унапређење инвестиционе климе кроз
активирање неискоришћених локација, и објеката, радних и комерцијалне зоне)
1.1.1.

Доношење
-ЈЛС,
+
Буџет РС,
Усвојени ПДР за
планова детаљне -ОУ
буџет ЛС,
радне и
регулације за
пројектно
комерцијалну
радне и
финансирање зону
комерцијалну
зону
2.Програм: Програми промотивних активности за привлачење инвестиција (СОР- у
оквиру Приоритетне осе I – Економски развој, посебни циљ - 1.1.1. Унапређење
инвестиционе климе кроз активирање неискоришћених локација, и објеката, радних и
комерцијалне зоне)
1.1.1.

1.1.2.

1.1.1.

Промоција
инвестиционих
потенцијала
општине
Утврдити услуге
које поспешују
рад привредних
друштава на
територији
општине и
организовати
пружање истих
Инвестициони
дан у општини
Рача

-ЛС
-РРА,
Министарст
во привреде
-РЕДАСП
-РРА
Општинска
управа,
одељење за
ЛЕР
-Социјални
партнери

+

Буџет ЛС,
РРА
Буџет РС

Број активности,
укупна висина
средстава
искоришћених за
ову намену

-

Пројектно
финансирање

-Број анкетираних
предузећа
- Број
дефинисаних
нових услуга

-ЛС
-број посетилаца
-РЕДАСП
-број нових
-РАС
инвестиција
-надлежна
министарств
а
Мера 1.1.1. Сајам микро и
-ЛС
+
-Буџет ЛС
-број посетилаца
10.
породичног
-надлежна
-Буџет РС
-број излагача
бизниса
министарств
а
3. Програм: Програм подршке оснивању и развоју предузећа (СОР- у оквиру
Приоритетне осе I – Економски развој, посебни циљ - 1.1.2.Развијен МСП сектор и систем
подршке бизнису
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-надлежна
министарств
а

+
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-Буџет ЛС
-Буџет РС

-Број
новооснованих
предузећа

Стратешки циљ 3.
МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
Број
мере

Веза Мера
Партнери
Финансиј Извори
Индикатори
са
ска
финансирања
СОР
средства
1. Програм : Програми у партнерству са другим субјектима : Јавни радови,
Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих,
Субвенција за самозапошљавање
Мера
НСЗ,
Број нових
1.240.000,00 Буџет РС
12.
Подстицати
ЛС,
Буџет ЛС радних места
динара
запошљавање теже -надлежно Од чега из
запошљивих лица
министарст буџета
коришћењем
во
општине
субвенција за
700.000,00
запошљавање
динара
Мера
13.

Субвенција за
самозапошљавање

НСЗ,
ЛС,
-надлежно
министарст
во

1.520.000,00
динара
Од чега из
буџета
општине
850.000,00
динара

Буџет РС
Буџет ЛС

Број нових
радних места

Мера
14.
Мера
15.

Стручна пракса

НСЗ

+

Буџет РС

Јавни радови

НЗС, ЛС,
-надлежно
министарст
во

Буџет РС
Буџет ЛС

Мера
16.

Програм стицања
практичних знања
за
неквалификована
лица, вишкове
запослених и
дугорочно
незапослене

НЗС, ЛС, надлежно
министарст
во

750.000,00
динара
Од чега из
буџета
општине
450.000,00
динара
+

Број лица на
стручној пракси
Број лица
ангажованих кроз
јавне радове

Буџет РС
Буџет ЛС

Број нових
радних места

Број 3, страна 51

Службени гласник општине Рача

27.02.2020. године

Мера
17.

Сајам
Запошљавања

НСЗ

+

Буџет РС

Meра
18.

Формирање клуба
за тражење посла

НСЗ

+

Буџет РС

- Број
незапослених
лица која су
учествовала на
сајму ,
- Број
послодаваца који
су учествовали на
сајму
-број лица која су
похађала
едукације у
оквиру клуба

5. ПЛАНИРАНЕ МЕРЕ ЗАПОШЉАВАЊА У 2020. ГОДИНИ
Општина Рача је Буџетом општине за 2020-у годину укупно издвојила 2.000.000,00
динара у циљу спровођења мера активне политике запошљавања. Кроз анализу и процену
потреба на терену, а у сарадњи са НСЗ, имајући у виду искуства из претходног периода, као и
кретања у привреди општине, утврђене су мере којим би се смањила незапосленост и
задовољиле потребе послодаваца у смислу ангажовања радника, оспособљавање лица за
самостално обављање посла, и др. Наведене мере имају за циљ смањење броја незапослених
лица на територији општине Рача, смањење сиромаштва, а обухватају следеће програме:
1. Субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих-ради
запошљавања незапослених лица из категорије теже зпошљивих у циљу заснивања радног
односа
2. Субвенција за самозапошљавање- ради оснивања радње, задруге или другог облика
предузетништва као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач заснива у њему
радни однос, у делатностима дефинисаним у складу са потребама локалног економског развоја
у ЛАПЗ
3. Јавни радови -у циљу радног ангажовања првенствено теже запошљивих незапослених
лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних
способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса.
5.1. СУБВЕНЦИЈА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ
ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ
Послодавци који припадају приватном сектору, првенствено микро, мала и средња
предузећа, могу за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих остварити
субвенцију за запошљавање на новоотвореним радним местима. Субвенција се исплаћује
послодавцу у једнократном износу.
Незапослена лица из категорије теже запошљивих, на које се ова субвенција примењује
су:
1) млади до 30 година старости - без квалификација/са ниским квалификацијама или
млади који посао траже дуже од 12 месеци и млади који су имали статус детета без
родитељског старања;
2) старији од 50 година;
3) вишкови запослених
4) Роми;
5) особе са инвалидитетом;
6) радно способни корисници новчане социјалне помоћи;
7) дугорочно незапослени
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8) жртве породичног насиља.
Висина субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих
у 2020. години, према степену развијености јединица локалне самоуправе утврђеним у складу
са посебним прописом Владе, за другу групу (у распону од 80% до 100% републичког просека)
и остале јединице локалне самоуправе у које спада Општина Рача, износи 200.000,00 динара
по кориснику. Наведени износи субвенције се за особе са инвалидитетом, радно способне
кориснике новчане социјалне помоћи, младe у домском смештају, хранитељским породицама
и старатељским породицама и жртве породичног насиља увећавају за 20%, тако да износе
240.000,00 динара по кориснику.
5.2. СУБВЕНЦИЈА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
Подршка самозапошљавању обухвата стручну помоћ и средства у виду субвенције за
самозапошљавање.
Стручна помоћ коју може да оствари незапослени који се самозапошљавања састоји се
од информативних и саветодавних услуга, обуке за развој предузетништва, као и подршке у
првој години пословања која се реализује кроз менторинг програм и специјалистичке обуке у
НСЗ, регионалним развојним агенцијама и др.
Средства за самозапошљавање у 2020. години одобравају се незапосленом лицу у виду
субвенције, у једнократном износу од 250.000,00 динара по кориснику ради оснивања радње,
задруге, или другог облика предузетништва, као и за оснивање привредног друштва уколико
оснивач заснива у њему радни однос.
Приоритет код одобравања субвенције за самозапошљавање имају:
1. млади до 30 година старости,
2. вишкови запослених,
3. Роми,
4. особе са инвалидитетом,
5. жене.
У случају самозапошљавања особа са инвалидитетом субвенција се одобрава у
једнократном износу од 270.000,00 динара по кориснику, ради оснивања радње, задруге, или
другог облика предузетништва, као и за оснивање привредног друштва уколико оснивач у
њему заснива радни однос.
Реализација програма прати се 12 месеци.
Кориснику новчане накнаде за случај незапослености може се, ради самозапошљавања,
исплатити новчана накнада у једнократном износу без доприноса за обавезно социјално
осигурање.
5.3. ЈАВНИ РАДОВИ
Јавни радови се организују у циљу радног ангажовања првенствено теже запошљивих
незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења
радних способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса.
Јавни радови се организују на подручју оних јединица локалних самоуправа, које према
степену развијености утврђеним у складу са посебним прописом Владе припадају:
1) трећој групи (у распону од 60% до 80% републичког просека) и
2) четвртoj групи (степен развијености испод 60% републичког просека) и
девастираним подручјима (степен развијености испод 50% републичког просека).
На територији општине Рача, која припада другој групи према степену развијености
реализоваће се јавни радови за особе са инвалидитетом.
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У укупном броју незапослених лица укључених у програм јавних радова, осим особа са
инвалидитетом чији је број посебно утврђен, најмање 70% незапослених лица треба да припада
следећим категоријама:
1.
2.
3.
4.
5.

радно способни корисници новчане социјалне помоћи;
Роми;
лица без квалификација/са ниским квалификацијама;
вишкови запослених;
лица која посао траже дуже од 18 месеци.

Утврђени проценат учешћа наведених категорија незапослених лица односи се на јавни
рад који кроз редовне јавне конкурсе спроводи самостално НСЗ.
На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених лица из наведених
категорија незапослених.
Послодавац који спроводи јавне радове закључује са незапосленим уговор о радном
ангажовању у складу са прописима о раду и јавним конкурсом. Средства намењена за
организовање јавних радова користе се за:
1) исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима (по
основу уговора о привременим и повременим пословима у висини до 22.000,00 динара на
месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања
на месечном нивоу, која се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално
осигурање и која обухвата и трошкове доласка и одласка са рада);
2) накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу (највише до 2.000 динара
по лицу, једнократно, у зависности од трајања јавног рада);
3) накнаду трошкова обуке (у једнократном износу од 1.000,00 динара по ангажованом
лицу које је завршило обуку), која се у зависности од врсте и сложености послова може
организовати по интерном програму послодавца извођача јавног рада или програму образовне
установе. По завршетку обуке лицу се издаје потврда о стеченим компетенцијама.
У 2020. години организоваће се јавни радови у области социјалне заштите и
хуманитарног рада, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите
животне средине и природе.
За особе са инвалидитетом јавни радови се могу организовати у свим јединицама
локалне самоуправе, независно од степена развијености, и у свим делатностима, укључујући
и област културе. На јавним радовима се радно ангажује најмање 3 (три) незапослене особе са
инвалидитетом.
Право учествовања у поступку организовања јавних радова имају органи аутономне
покрајине и органи јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна
друштва, предузетници, задруге и удружења.
Реализацијом Локалног акционог плана за запошљавање на територији општине Рача
за 2020. годину допринело би се активном решавању проблема незапослености у нашој
општини.
Спровођење мере Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже
запошљивих имало би одређени значај за општину Рача у смислу повећања броја запослених,
смањење броја незапослених на евиденцији НСЗ. Истовремено то би представљало подршку
послодавцима који имају потребу за ангажовањем већег броја радника кроз неку од горе
наведених мера, као и активније учешће локалне самоуправе у развоју микро, малих и средњих
предузећа.
Спровођењем мера Субвенције за запошљавање знатно би се допринело смањењу
незапослености и повећању броја запослених лица у општини Рача, као и унапређењу
капацитета људских ресурса.
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Програм јавних радова је у претходним годинама показао изузетну одрживост чиме се
постижу вишеструки ефекти, кроз радно ангажовање теже запосливих група лица, а уједно се
остварује изузетна корист за друштвену заједницу кроз програме помоћи у кући старим и
немоћним лицима, уређење града и јавних површина итд.
За реализацију ових мера из средстава локалне самоуправе, планирано је укупно
2.000.000,00 динара, док се од ресорног министарства очекује подршка овом програму у
износу који зависи од програма и расписаних конкурса НСЗ.
6. ПРАЋЕЊЕ, ОЦЕНА И ИЗВЕШТАВАЊЕ

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЛАПЗ-А
Праћење, оцену и извештавање о реализацији Локалног акционог плана запошљавања
вршиће Савет за запошљавање општине Рача, који је основан Решењем Скупштине општине
Рача („Службени Гласник општине Рача, број: 07/2009 и 19/2016). Савет ће вршити праћење
реализације мера предвиђених Локалним акционим планом запошљавања и припремити
извештај о реализацији Акционог плана, степену остварених резултата и постигнутим
ефектима.
Табела 12.
Табела праћења и оцене реализације ЛАПЗ
Индикатор

Временски
оквир

Одговорност

- потписивање споразума о
сарадњи са НСЗ

-потписан споразум

Јун

ЈЛС и НСЗ

- расписивање јавних позива

- расписано xy
јавних позива

Јул

ЈЛС и НСЗ
(уз учешће
ЛСЗ)

- укупан број лица по
поднетим захтевима који су
у поступку одлучивања (по
мерама)

- xy лица (по
мерама)

Август

ЈЛС и НСЗ

- одлучивање по захтевима

- xy захтева
одобрено

Август

ЈЛС и НСЗ
(уз учешће
ЛСЗ)

- укупно укључена лица у
мере

- xy лица у мерама
(по мерама и
циљним групама)

Септембар - ,
праћење на
месечном нивоу
док мера траје

ЈЛС и НСЗ
(ЛСЗ)

- укупан број лица која су
завршила меру

- xy лица у мерама
(по мерама и
циљним групама)

По завршетку
мере

ЈЛС и НСЗ
(ЛСЗ)

- ефекат мере на
запошљавање (бруто ефекат)

- xy лица запослено
(по мерама и
циљним групама)

- утрошак средстава

- утрошак
средстава по
мерама

- анализа успешности ЛАПЗ

- израђена анализа

Мера/активност

6 месеци по
изласку из
мере/уговорне
обавезе
Након
реализације свих
финансијских
обавеза
Након завршетка
мера ЛАПЗ

НСЗ
(ЛСЗ)

ЈЛС и НСЗ
ЛСЗ
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- извештај
припремљен и
верификован

- припрема извештаја о
реализацији ЛАПЗ

- прикупљање података за
припрему ЛАПЗ

- израда нацрта ЛАПЗ и
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Овај план објавити у „Службеном гласнику општине Рача“.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 021-46/2020-II-01
Дана: 18.02.2020. године

ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА
Ненад Савковић, с.р.

На основу члана 14. став 1. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС",
број 129/2007, 34/2010- одлука УС, 54/2011 и 12/2020), Скупштина општине Рача, на својој
седнци одржаној 27.02.2020. године, на предлог Председника Скупштине општине Рачa,
донела је:
РЕШЕЊЕ
о разрешењу Општинске изборне комисије општине Рача у сталном саставу
I Разрешавају се дужности Председник и чланови Општинске изборне комисије
општине Рача у сталном саставу и њихови заменици, и то:
1. Са функције Председника Општинске изборне комисије разрешује се Борко
Петровић, дипл. правник из Раче, са станом у улици Цара Лазара број 3, а са места заменика
председника разрешује се Сања Милошевић, дипл. правник из Доње Раче, општина Рача.
2. Са функције члана Општинске изборне комисије разрешује се Бојан Милетић из Раче,
са станом у улици Николе Тесле број 1, а са места његовог заменика разрешује се Саша
Ђорђевић из Вучића, општина Рача.
3. Са функције члана Општинске изборне комисије разрешује се Милица Стевановић
из Раче, са станом у улици Косовска број 5, а са места њеног заменика разрешује се Владимир
Радовановић из Раче, са станом у улици Николе Пашића број 17.
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4. Са функције члана Општинске изборне комисије разрешује се Марија Радојковић из
Раче, са станом у улици Лепеничка број 37, а са места њеног заменика разрешује се Марко
Стојковић из Раче, са станом у улици Краљице Марије број 5.
5. Са функције члана Општинске изборне комисије разрешује се Лидија Чоходар из
Раче, са станом у улици Светог Саве број 16, а са места њеног заменика разрешује се Томислав
Домановић из Бошњана, општина Рача.
6. Са места члана Општинске изборне комисије разрешује се Горан Јовановић из Раче,
са станом у улици Солунских ратника број 1, а са места његовог заменика разрешује се Дејан
Милојевић из Раче, са станом у улици Николе Пашића.
7. Са места члана Општинске изборне комисије разрешује се Душан Матић из
Поповића, општина Рача, а са места његов заменика разрешује се Јасмина Ђекић из Раче, са
станом у улици Ђуре Јакшић број 8.
II Разрешава се функције секретара општинске изборне комисије Сања Милошевић
Вукојевић, дипл. правник из Вишевца, општина Рача, а са места заменика секретара разрешује
се Марија Николић, дипл. правник из Раче, са станом у улици Краља Александра
Карђорђевића број 19.
III Решење ступа на снагу даном доношења.
IV Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-11/2020-I-01
Дана: 27.02.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 13. ставовa 3. и 4. и члана 14. ставови 1., 3., 4., 5. и 11. Закона о
локалним изборима ("Службени гласник РС", број 129/2007, 34/2010- одлука УС,54/2011,
12/2020), Скупштина општине Рача, на предлог одборничких група у Скупштини општине
Рача, на седници одржаној дана 27.02.2020. године, у 1240 часова, донела је:
РЕШЕЊЕ
о именовању Општинске изборне комисије општине Рача у сталном саставу
I У стални састав Општинске изборне комисије општине Рача именује се председник,
шест чланова и њихови заменици и то:
1. За Председника Општинске изборне комисије именује се Немања Лугавац, дипл.
правник са положеним правосудним испитом из Раче, улица Карађорђева 72, предлагач
Одборничка група „Александар Вучић - СНС“, а за заменика председника именује се Сања
Милошевић Вукојевић, дипл. правник из Вишевца, општина Рача, предлагач Одборничка
група „Александара Вучић - СНС“.
2. За члана Општинске изборне комисије именује се Бојан Милетић из Раче, са станом
у улици Николе Тесле број 1- предлагач Одборничка група „Александар Вучић - СНС“, а за
његовог заменика именује се Саша Ђорђевић из Вучића, општина Рача, предлагач Одборничка
група „Александар Вучић - СНС“.
3. За члана Општинске изборне комисије именује се Зоран Стевановић из Раче, улица
Светог Саве број 1, предлагач Одборничка група „Александар Вучић - СНС“, а за његовог
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заменика именује се Владимир Радовановић из Раче, улица Николе Пашића број 17, предлагач
Одборничка група „Александар Вучић - СНС“.
4. За члана Општинске изборне комисије именује се Јелена Радојковић из Раче, улица
Лепеничка број 37-, предлагач Одборничка група „Српска напредна странка“, а за њеног
заменика именује се Слободан Савић из Раче, Вука Караџића 12а, предлагач Одборничка група
„Српска напредна странка“.
5. За члана Општинске изборне комисије именује се Aлександар Миловановић из
Вишевца, предлагач Одборничка група „Српска напредна странка“, а за његовог заменика
именује се Дејан Обрадовић, ул. Карађорђева број 71, предлагач Одборничка група „Српска
напредна странка“.
6. За члана Општинске изборне комисије именује се Зоран Јовичић из Бошњана,
предлагач Одборничка група Александар Вучић – Србија побеђује, а за његовог заменика
именује се Вера Јовановић из Раче, улица цара Душана број 1, предлагач Одборничка група
Александар Вучић – Србија побеђује.
7. За члана Општинске изборне комисије именује се Лидија Чоходар из Раче, улица
Светог Саве број 16, предлагач Одборничка група Социјалистичка партија Србије, а за њеног
заменика именује се Јасмина Ђекић из Раче, са станом у улици Ђуре Јакшић број 8, предлагач
Одборничка група „Социјалистичка партија Србије“.
II За секретара општинске изборне комисије именује се Матија Милошевић, дипл.
правник из Раче, улица, а за заменика секретара именује се Сузана Милошевић, дипл. правник
из Доње Раче.
III Решење ступа на снагу даном доношења.
IV Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача и на сајту Општине Рача.
V Против овог решења може се изјавити жалба Управном суду у року од 24 часа од
доношења решења.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење Решења о именовању Општинске изборне комисије
општине Рача, у сталном саставу, садржан је у одредбама члана 13. ставови 3. и 4. и члана 14.
ставови 1., 4., 5. и 11. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС" број 129/2007,
34/2010- одлука УС, 54/2011 и 12/2020), којим је прописано да изборну комисију у сталном
саставу чине председник и најмање 6 чланова, које именује скупштина јединице локалне
самоуправе, на предлог одборничких група у скупштини јединице локалне самоуправе,
сразмерно броју одборника.
Скупштина општине Рача има 31 одборника који су организовани у 4 одборничке групе
Александар Вучић – СНС (10 одборника), Српска напредна странка (9 одборника), Александар
Вучић, Србија побеђује (5 одборника), Социјалистичка партија Србије ( 4 одборника).
Општинска изборна комисија општине Рача у сталном саставу има 7 (седам) чланова
(председника и шест чланова) и исто толико заменика.
Одборничка група Александар Вучић – СНС је сразмерно броју одборника (10),
предложила кандидата за председника, заменика председника, као и два члана и два заменика
чланова Општинске изборне комисије.
Одборничка група Српска напредна странка је сразмерно броју одборника (9),
предложила два члана и два заменика чланова Општинске изборне комисије.
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Одборничка група Александар Вучић – Србија побеђује је сразмерно броју одборника
(5), предложила члана и заменика члана Општинске изборне комисије.
Одборничка група Социјалистичка партија Србије је сразмерно броју одборника (4),
предложила члана и заменика члана Општинске изборне комисије.
Чланом 14. став 4. Закона о локалним изборима прописано је да председник, чланови
изборне комисије у сталном саставу и њен секретар имају заменике.
Чланом 14. став 5. Закона о локалним изборима прописано је да се за председника,
заменика председника, секретара и заменика секретара именује лице које је дипломирани
правник, што је и утврђено за именована лица, на основу документације достављене од стране
овлашћених предлагача.
Чланом 14. став 11. Закона о локалним изборима прописано је да се против решења
скупштине јединице локалне самоуправе о именовању председника и чланова изборне
комисије у сталном саставу, може поднети жалба Управном суду у року од 24 часа од
доношења решења.
На основу наведеног донето је решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-12/2020-I-01
Дана: 27.02.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 11) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС",
број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 40. став 1. тачке 15)
Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 3/2019), Скупштина општине Рача,
на предлог Председника Скупштине општине Рача, на седници одржаној дана 27.02.2020.
године, донела је:
РЕШЕЊЕ
о разрешењу заменика Секретара Скупштине општине Рача
1. Немања Лугавац, дипломирани правник из Раче, са станом у улици Карађорђева број
72, рођен 04.11.1988. године, разрешава се дужности Заменика секретара Скупштине
општине Рача.
2. Решење ступа на снагу даном доношења.
3.

Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-13/2020-I-01
Дана: 27.02.2020. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Душан Ђоковић, 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.

