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На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број
129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 63. став 1. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник
РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012...и 142/2014) и члана 45. став 1. тачка
2) Статута општине Рача ("Службени гласник општине Рача", бр. 6/2008 и 2/2010 и 12/2010),
Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на седници одржаној
дана 02.07.2015. године, донела је:
ОДЛУКУ
О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАЧА за 2015. годину
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Средства буџета општине Рача из свих извора финансирања утврђују се у износу од
460.221.895 динара.
Члан 2.
Приходи и примања расходи и издаци буџета општине Рача састоје се од:
Економска
А.
РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА
у динарима
класификација
Укупни приходи и примања
1.
остварени по основу продаје
7+8
437,083,512
нефинансијске имовине
Укупни расходи и издаци за набавку
2.
4+5
450,021,896
нефинансијске имовине
3.
Буџетски дефицит
(7+8) - (4+5)
-12,938,383
Издаци за набавку финансијске
4.
имовине (осим за набавку домаћих
62
хартија од вредности 6211)
6.
Укупан фискални дефицит
(7+8) - (4+5) - 62
-12,938,383
Б.
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
1.
Примања од задуживања
91
3,000,000
Примања од продаје финансијске
2.
имовине (конта 9211, 9221, 9219,
92
0
9227, 9228)
Неутрошена средства из претходних
3.
3
20,138,383
година
Издаци за набавку финансијске
4.
имовине (за набавку домаћих хартија
6211
100,000
од вредности 6211)
5.
Издаци за отплату главнице дуга
61
10,100,000
(91+92+3) B.
Нето финансирање
12,938,383
(61+6211)
Буџетски дефицит у износу од 12.938.383 динара биће покривен из неутрошених средстава
из претходних година.
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Члан 3.
План за 2015.
Класа/Категориј
Конто
а/Група

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА
Средства из Структура %
буџета

Пренета средства из претходне године
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

700000
710000

ПОРЕЗИ
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ
ДОБИТКЕ

711000

711111 Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа
711121 према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске
управе
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа
711122 према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске
управе
Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа
711123
према стварно оствареном приходу самоопорезивањем
711143 Порез на приходе од непокретности
711145

Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по
основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе

711146

Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по
решењу Пореске управе

711147 Порез на земљиште
711190 Порез на друге приходе
713000

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

363.009.312
167.737.312
127.937.312
112.627.886
2.000.000

6.709.417
1.000.000
500.000
1.500.000
500.000
100.009
3.000.000
30.200.000

713121

Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од
физичких лица

14.500.000

713122

Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од
правних лица

12.000.000

713126

Порез на имовину (осим на неизграђено земљиште),
обвезника који воде пословне књиге

713311 Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе

714000

18.788.383

1.000.000
500.000

713421

Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по
решењу Пореске управе

713423

Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима,
пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе

1.500.000

713424

Порез на пренос апсолутних права у осталим случајевима,
по решењу Пореске управе

500.000

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
Комунална такса за коришћење рекламних паноа,
укључујући и истицање и исписивање фирме ван
714431 пословног простора на објектима и просторима који
припадају јединици локалне самоуправе(коловози,
тротоари, зелене површине, бандере и сл.)
Комунална такса за држање моторних друмских и
714513 прикључних возила, осим пољопривредних возила и
машина

200.000

4.600.000

100.000

4.100.000

4,9%
94,2%
43,5%
33,2%

Средства из
осталих
извора
финан. буџ.
корисника
1.350.000
73.702.200
-

УКУПНА
ЈАВНА
СРЕДСТВА

20.138.383
436.711.512
167.737.312
127.937.312

29,2%

112.627.886

0,5%

2.000.000

1,7%

6.709.417

0,3%

1.000.000

0,1%

500.000

0,4%

1.500.000

0,1%

500.000

0,0%

100.009

0,8%

3.000.000

7,8%

-

30.200.000

3,8%

14.500.000

3,1%

12.000.000

0,3%

1.000.000

0,1%

500.000

0,1%

200.000

0,4%

1.500.000

0,1%

500.000

1,2%

-

4.600.000

0,0%

100.000

1,1%

4.100.000

Број 14, страна 4
714543

Службени гласник општине Рача
Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног
земљишта

714552 Боравишна такса
Посебна накнада за заштиту и унапређење животне
средине
Комунална такса за држање средстава за игру („забавне
714572
игре“)
714562

716000

ДРУГИ ПОРЕЗИ
716111

730000

Комунална такса за истицање фирме на пословном
простору
ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

732000

ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА
732150

733000

Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа
733151 општина
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике
733154
у корист нивоа општина

740000

Капитални трансфери од других нивоа власти у корист
нивоа општина
ДРУГИ ПРИХОДИ

741000

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
Приходи буџета општине од камата на средства
консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака
Накнада за коришћење шумског и пољопривредног
741520
земљишта
Комунална такса за коришћење простора на јавним
површинама или испред пословног простора у пословне
741531 сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других
публикација, производа старих и уметничких заната и
домаће радиности
741151

741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта
741535
742000

Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским
материјалом
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење
742152 непокретности у државној својини које користе општине и
индиректни корисници њиховог буџета
742153

Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист
нивоа општина

742251 Општинске административне таксе
742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта
743000

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА
КОРИСТ
Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене
743324
прописима о безбедности саобраћаја на путевима

744000
744151
745000

100.000
100.000
100.000
100.000
5.000.000
5.000.000
179.570.000
-

Текуће донације од међународних организација у корист
нивоа општина
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

733251

02.07.2015. године

179.570.000
155.255.000
4.500.000
19.815.000
15.702.000
7.000.000
1.000.000
100.000

300.000

5.500.000
100.000
2.900.000
1.800.000
100.000
500.000
500.000
2.000.000
2.000.000
802.000

Текући добровољни трансфери од физичких и правних
лица у корист нивоа општина

802.000

745151 Остали приходи у корист нивоа општина

100.000

0,0%

100.000

0,0%

100.000

0,0%

100.000

1,3%

3.000.000

-

1,3%
46,6%
0,0%
0,0%

ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И
ПРАВНИХ ЛИЦА

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

0,0%

46,6%
40,3%
1,2%
5,1%
4,1%
1,8%

5.000.000
5.000.000

61.731.000
2.000.000
2.000.000
59.731.000
13.431.000
18.300.000
28.000.000
11.971.200
-

241.301.000
2.000.000
2.000.000
239.301.000
168.686.000
22.800.000
47.815.000
27.673.200
7.000.000

0,3%

1.000.000

0,0%

100.000

0,1%

300.000

1,4%

5.500.000

0,0%

100.000

0,8%

-

2.900.000

0,5%

1.800.000

0,0%

100.000

0,1%

500.000

0,1%

500.000

0,5%

-

0,5%
0,2%
0,2%
0,8%
0,8%

2.000.000
2.000.000

930.000
930.000
11.041.200

1.732.000
1.732.000
14.041.200
14.041.200
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3.000.000

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ
РАСХОДА

770000

-

771111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода
790000

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

810000

-

900000
910000

372.000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

372.000

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА
911451

Примања од задуживања од пословних банака у земљи у
корист нивоа општина

7+8+9

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ

3+7+8+ УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ
9
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

-

0,0%

372.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
366.381.312

385.169.695

0,1%
0,1%

-

0,8%

-

100,0%

372.000
372.000
372.000

-

0,8%
95,1%

-

0,1%
0,8%

-

0,0%

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

811000 Примања од продаје непокретности
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

0,0%
0,0%

791110 Приходи из буџета
800000

11.041.200

3.000.000
3.000.000
3.000.000

73.702.200

75.052.200

440.083.512

460.221.895
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Члан 4.
ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА

Екон.
клас.

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Средства из
буџета

Структура
%

Средства из
осталих извора

Укупна јавна
средства

1

2

3

4

5

6

296.201.371

76,9%

62.522.200

358.723.571

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

66.568.872

17,3%

8.927.200

75.496.072

Плате и додаци запослених

52.396.750

13,6%

4.800.000

57.196.750

9.798.122

2,5%

859.200

10.657.322

82.000

0,0%

100.000

182.000

2.958.000

4.875.000

400

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

410
411
412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури (превоз)

414

Социјална давања запосленима

1.917.000

0,5%

415

Накнаде за запослене

1.925.000

0,5%

45.000

1.970.000

450.000

0,1%

165.000

615.000

416

Награде,бонуси и остали посебни расходи

417

Посланички додатак;

-

0,0%

-

-

418

Судијски додатак.

-

0,0%

-

-

420

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

152.172.110

39,5%

49.793.000

201.965.110

32.015.212

8,3%

6.130.000

38.145.212

3.957.232

1,0%

793.000

4.750.232

37.718.997

9,8%

4.961.000

42.679.997

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

423

Услуге по уговору

424

Специјализоване услуге

6.464.852

1,7%

2.837.000

9.301.852

13,6%

10.973.000

63.279.002

425

Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)

52.306.002

426

Материјал

19.709.815

5,1%

24.099.000

43.808.815

430

УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

-

0,0%

-

-

431

Амортизација некретнина и опреме;

-

0,0%

-

-

432

Амортизација култивисане имовине;

-

0,0%

-

-

433

Употреба драгоцености;

-

0,0%

-

-

434

Употреба природне имовине;

-

0,0%

-

-

435

Амортизација нематеријалне имовине

-

0,0%

-

-

0,9%

-

3.600.000

440

ОТПЛАТА КАМАТА

3.600.000

441

Отплата домаћих камата;

3.500.000

0,9%

-

3.500.000

442

Отплата страних камата;

-

0,0%

-

-
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443

Отплата камата по гаранцијама

-

0,0%

-

-

444

Пратећи трошкови задуживања

100.000

0,0%

-

100.000

450

СУБВЕНЦИЈЕ

-

0,0%

-

-

4511

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

-

0,0%

-

-

4512

Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

-

0,0%

-

-

452

Субвенције приватним финансијским институцијама;

-

0,0%

-

453

Субвенције јавним финансијским институцијама;

-

0,0%

-

-

454

Субвенције приватним предузећима

-

0,0%

-

-

460

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

49.515.200

12,9%

1.719.000

51.234.200

461

Донације страним владама

-

0,0%

-

-

462

Донације и дотације међународним организацијама

4631

Текући трансфери осталим нивоима власти

-

0,0%

-

-

30.800.000

8,0%

-

30.800.000

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти

2.810.000

0,7%

1.210.000

4.020.000

464

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

9.140.000

2,4%

-

9.140.000

465

Остале донације, дотације и трансфери

6.765.200

1,8%

509.000

7.274.200

470

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

2.650.000

0,7%

2.000.000

4.650.000

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

2.650.000

0,7%

2.000.000

4.650.000

480

ОСТАЛИ РАСХОДИ

18.057.189

4,7%

83.000

18.140.189

481

Дотације невладиним организацијама;

8.000.000

2,1%

-

8.000.000

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали;

2.039.189

0,5%

58.000

2.097.189

483

6.708.000

1,7%

25.000

6.733.000

484

Новчане казне и пенали по решењу судова;
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних
узрока;

870.000

0,2%

-

870.000

485

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;

440.000

0,1%

-

440.000

489

Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана

-

0,0%

-

-

490

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА

3.638.000

0,9%

-

3.638.000

494

Административни трансфери из буџета - Текући расходи

-

0,0%

-

-

495

Административни трансфери из буџета - Издаци за нефинансијску имовину

-

0,0%

-

-

496

Административни трансфери из буџета - Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине

-

0,0%

-

-

499

Административни трансфери из буџета - Средства резерве

-

0,0%

-

-

49911 Стална резерва

500.000

0,1%

-

500.000

49912 Текућа резерва

3.138.000

0,8%

-

3.138.000
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500

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

78.768.324

20,5%

12.530.000

91.298.324

510

ОСНОВНА СРЕДСТВА

78.768.324

20,5%

12.530.000

91.298.324

511

Зграде и грађевински објекти;

71.338.324

18,5%

8.250.000

79.588.324

6.230.000

1,6%

4.250.000

10.480.000

512

Машине и опрема;

513

Остале некретнине и опрема;

-

0,0%

-

-

514

Култивисана имовина;

-

0,0%

-

-

515

Нематеријална имовина

1.200.000

0,3%

30.000

1.230.000

0,0%

-

-

520
521

ЗАЛИХЕ
Робне резерве;

-

0,0%

-

-

522

Залихе производње;

-

0,0%

-

-

523

Залихе робе за даљу продају

-

0,0%

-

-

531

Драгоцености

-

0,0%

540
541

ПРИРОДНА ИМОВИНА
Земљиште;

-

0,0%

-

-

-

0,0%

-

-

542

Рудна богатства;

-

0,0%

-

-

543

Шуме и воде

-

0,0%

-

-

550

Неф. Имов. која се фин. из сред. за реализ. нип-а

-

0,0%

-

-

551

Неф. имовина која се фин. из сред. за реализ. нип-а

-

0,0%

-

-

610

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

10.100.000

2,6%

-

10.100.000

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

10.100.000

2,6%

-

10.100.000

0,0%

-

612

Отплата главнице страним банкама

-

613

Отплата дуга по гаранцијама

-

0,0%

-

620

Набавка финансијске имовине

100.000

0,0%

-

6211

Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ

100.000

100.000

0,0%

-

100.000

385.169.695

100,0%

75.052.200

460.221.895

385.169.695

75.052.200

460.221.895
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Члан 5.
ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА
Шифра
Назив

Програмска
Програм
активност/
Пројекат
1
2
1101

3
Програм 1. Локални развој ,стратешко, урбанистичко и просторно
планирање

1101-0001

1101-0002

1101-П1

1101-П2

1101-П3

Средства из Структбуџета
ура %
4
119.920.536

5
31,1%

Сопствени
и други
приходи

Укупна
средства

Надлежан
орган/особа

6

7

8
Директор ЈП
"Дирекција за
изградњу
општине Рача"

10.850.000

130.770.536

67.180.809

17,4%

10.850.000

78.030.809

7.539.727

2,0%

0

7.539.727

7.200.000

1,9%

0

7.200.000

13.000.000

3,4%

0

0

11.000.000

2,9%

0

11.000.000

13.000.000

3,4%

0

13.000.000

1.000.000

0,3%

0

1.000.000

Стратешко, просторно и урбанистичко планирање

Уређивање грађевинског земљишта

Изградња некатегорисаног пута Вишевац-1.фаза

Изградња некатегорисаног пута Вучић

Изградња некатегорисаног пута Поповић Л-11

1101-П4

Изградња некатегорисаног пута Бошњане

1101-П5

Израда пројектно-техничке документације за путеве, тротоаре, канализацију и
др.

Директор ЈП
"Дирекција за
изградњу
општине Рача"
Директор фонда
за грађевинско
земљиште
Директор ЈП
"Дирекција за
изградњу
општине Рача"
Директор ЈП
"Дирекција за
изградњу
општине Рача"
Директор ЈП
"Дирекција за
изградњу
општине Рача"
Директор ЈП
"Дирекција за
изградњу
општине Рача"
Директор ЈП
"Дирекција за
изградњу
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општине Рача"

0601

Програм 2. Комунална делатност

0601-0001
1501

Јавни ред и безбедност
Програм 3. Локални економски развој

1501-0001

Подршка постојећој привреди

1501-0003

Подстицаји за развој предузетништва

1501-П1
1502
1502-0001
1502-0002
1502-П1
1502-П2
1502-П3
0101
0101-0001
0101-0002
0401

Увођење географског информационог система
Програм 4. Развој туризма
Управљање развојем туризма
Туристичка промоција
Карађорђеви дани
Новогодишње украшавање и прослава Бадње вечери
Израда студије минералних извора у Мирашевцу
Програм 5. Развој пољопривреде
Унапређење услова за пољопривредну делатност
Подстицаји пољопривредној производњи
Програм 6. Заштита животне средине

2.200.000

0,6%

0

2.200.000 Начелник ОУ

2.200.000

0,6%

0

2.200.000 Начелник ОУ

4.100.000

1,1%

2.650.000

6.750.000 Начелник ОУ

1.500.000

0,4%

650.000

2.150.000

"

1.200.000

0,3%

0

1.200.000

"

1.400.000

0,4%

2.000.000

3.400.000

"

7.130.000
2.590.000
1.900.000
1.470.000
350.000
820.000
2.670.000
2.170.000
500.000
856.336

1,9%
0,7%
0,5%
0,4%
0,1%
0,2%
0,7%
0,6%
0,1%
0,2%

1.150.000
0
0
0
0
1.150.000
0
0
0
0

0401-0001
856.336
0701
0701-0001
2001
2001-0001
2002
2002-0001
2003
2003-0001
2003-П1

Управљање заштитом животне средине и природних вредности
Програм 7. Путна инфраструктура

3.831.823

1,0%

0

Управљање саобраћајном инфраструктуром

3.831.823

1,0%

0

17.246.000
17.246.000
17.550.000
17.550.000
8.060.000
5.250.000
2.810.000

4,5%
4,5%
4,6%
4,6%
2,1%
1,4%
0,7%

20.084.200
20.084.200
0
0
1.210.000
0
1.210.000

Програм 8. Предшколско васпитање
Функционисање предшколских установа
Програм 9. Основно образовање
Функционисање основних школа
Програм 10. Средње образовање
Функционисање средњих школа
Пројекат: Реконструкција терена за мале спортове

8.280.000 Директор ТО
2.590.000
"
1.900.000
"
1.470.000
"
350.000
"
1.970.000
"
2.670.000 Начелник ОУ
2.170.000
"
500.000
"
856.336
Директор Фонда
856.336 за заштити
животне средине
3.831.823
Директор Фонда
3.831.823
за путеве
37.330.200 Директор ПУ
37.330.200
17.550.000 Директор ОШ
17.550.000
9.270.000 Директир СШ
5.250.000
4.020.000
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Програм 11. Социјална и дечја заштита
Активности Општинског штаба за избегла и расељена лица
0901-0005
0901-0001

1801
1801-0001
1201
1201-0001
1201-П1
1201-П3
1301
1301-0001
0602
0602-0001
0602-0002
0602-0003
0602-0004

Социјалне помоћи
Програм 12. Примарна здравствена заштита
Функционисање установа примарне здравствене заштите
Програм 13. Развој културе
Функционисање локалних установа културе
Публикација књиге
Пројекат: Подстицање младих општине Рача кроз очување народне традиције
Програм 14. Развој спорта и омладине
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
Програм 15. Локална самоуправа
Функционисање локалне самоуправе
Месне заједнице
Управљање јавним дугом

12.000.000

3,1%

35.000.000

4.000.000

1,0%

35.000.000

8.000.000

2,1%

0

9.140.000

2,4%

0

Повереник за
39.000.000 избегла и
расељена лица
Председник
8.000.000
општине
9.140.000 Директор ДЗ

9.140.000

2,4%

0

9.140.000 Директор ДЗ

16.349.000
16.349.000
0
5.500.000
5.500.000
158.616.000

4,2%
4,2%
0,0%
0,0%
1,4%
1,4%
41,2%

2.008.000
1.188.000
220.000
600.000
0
0
2.100.000

18.357.000
17.537.000
220.000
600.000
5.500.000
5.500.000
160.716.000

106.592.000

27,7%

1.500.000

108.092.000 Начелник ОУ

31.000.000
13.700.000

8,0%
3,6%

0
0

10.000

0,0%

0

0602-0006
0602-0007
0602-0009

Општинско јавно правобранилаштво
Информисање
Канцеларија за младе
Резерве

396.000
180.000
3.638.000

0,1%
0,0%
0,9%

0
600.000
0

0602-0011

Дотације верским организацијама и удружењима грађана

2.000.000

0,5%

0

500.000

0,1%

0

600.000

0,2%

0

385.169.695

100,0%

75.052.200

0602-П1
0602-П2

Прослава Дана особођења Општине 11.октобар
Прослава Општинске славе -Преподобна мати Параскева-Света Петка
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ

47.000.000

Директор КЦ
Директор
Директор
Директор
Начелник ОУ
Начелник ОУ

31.000.000 Председници МЗ
13.700.000 Начелник ОУ
Јавни
10.000
правобранилац
396.000 Начелник ОУ
780.000 Начелник ОУ
3.638.000 Општинско веће
0 Начелник ОУ
Председник
скупштине
Председник
600.000
скупштине
500.000

460.221.895
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Члан 6.
ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА
Функциje

Функционална класификација

Средства из буџета

Структура
%

Средства из
осталих извора

Укупна јавна
средства

1

2

3

4

5

6

000
070
090
100

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на
другом месту;
Социјална заштита некласификована на другом месту
ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ

110

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови;
111 Извршни и законодавни органи
112 Финансијски и фискални послови

3,1%

35.000.000

47.000.000

12.000.000

3,1%

35.000.000

47.000.000

-

0,0%

-

-

2.100.000

158.310.000

156.210.000

40,6%

-

0,0%

-

-

31.838.000

8,3%

-

31.838.000

3.638.000

0,9%

-

3.638.000

75.854.000

19,7%

1.500.000

77.354.000

180.000

0,0%

600.000

780.000

-

31.000.000

130

Опште услуге;

150

Опште јавне услуге - истраживање и развој;

160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;

31.000.000

8,0%

170

Трансакције јавног дуга;

13.700.000

3,6%

180

Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти

-

0,0%

-

-

3.410.000

0,9%

-

3.410.000

10.000

0,0%

-

10.000

3.400.000

0,9%

-

3.400.000

61.731.823

16,0%

3.800.000

65.531.823

411 Општи економски и комерцијални послови

2.900.000

0,8%

2.650.000

5.550.000

421 Пољопривреда

2.670.000

0,7%

-

2.670.000

-

0,0%

56.161.823

14,6%

1.150.000

57.311.823

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

856.336

0,2%

-

856.336

Заштита животне средине - истраживање и развој;

856.336

0,2%

300

ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ
330

Судови;

360

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

400

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ

451 Друмски саобраћај
473 Туризам
500
550
600
620
700

12.000.000

13.700.000

-

856.336

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ

74.720.536

19,4%

10.850.000

85.570.536

Развој заједнице;

74.720.536

19,4%

10.850.000

85.570.536

9.140.000

2,4%

-

9.140.000

ЗДРАВСТВО
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9.140.000

2,4%

-

9.140.000

24.245.000

6,3%

2.008.000

26.253.000

5.500.000

1,4%

-

5.500.000

16.349.000

4,2%

2.008.000

18.357.000

396.000

0,1%

-

396.000

2.000.000

0,5%

-

2.000.000

42.856.000

11,1%

21.294.200

64.150.200

911 Предшколско образовање

17.246.000

4,5%

20.084.200

37.330.200

912 Основно образовање

17.550.000

4,6%

-

17.550.000

Средње образовање;

8.060.000

2,1%

1.210.000

9.270.000

Услуге јавног здравства;
РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ

810

Услуге рекреације и спорта;

820

Услуге културе;

830

Услуге емитовања и штампања;

860

Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом
месту

900

ОБРАЗОВАЊЕ

920
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УКУПНО

385.169.695

100,0%

75.052.200

460.221.895
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Члан 7.

Капитални расходи
Буџетски корисник

Општинска управа општине Рача
Функционисање локалне самоуправе
Капитално одржавање зграде ОУ
Набавка опреме
Набавка опреме за ГИС
Јавно предузеће Дирекција за изградњу
општине Рача
Изградња некатегорисаног пута у Вишевцу1.фаза
Изградња пута у Вучићу
Изградња пута - у МЗ Бошњане
Изградња пута у МЗ Поповић
Израда пројектно -техничке документације:
за путеве, тротоаре, канализацију и др.

Година

2015

2016

12.768.000
2.750.000
3.400.000

9.000.000
3.000.000
0

2015
7.200.000,00

2017

9.000.000
3.000.000
0

2016

2017

13.000.000,00
13.000.000,00
11.000.000,00
1.000.000,00

Општински штаб за прихват избеглих и
расељених лица

2015

2016

2017

Куповина стамбених објеката
Културни центар Радоје Домановић Рача

5.620.000,00

Х

Х

2015

2016

2017

Реконструкција зграде Дома културе у Рачи

220.000,00

X

X

Набавка рачунара и друге опреме
Народна библиотека Радоје Домановић
Рача
Набавка рачунара
Набавка књига
Дечији Вртић Наша радост Рача

70.000,00

X

X

2016

2017

X
X

X
X

2016

2017

X

X

X
2016

X
2017

Реконструкција зграде предшколске
установе
Набавка рачунара и друге опреме
Туристичка организација општине Рача

2015
270.000,00
230.000,00
2015
750.000,00
2.240.000,00
2015
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Израда студије изводљивости са
геостатичним испитивањима налазишта воде
у Мирашевцу
Набавка рачунарске опреме
Месне заједнице
капитално одржавање зграда и објеката
Набавка рачунара и опреме
Јавни ред и безбедност
Куповина опреме по специфика ПУ Рача
Буџетски фонд за развој пољопривреде
Уређење атарских путева

02.07.2015. године

1.970.000,00
X

X

100.000,00

X

X

2015

2016

2017

5.000.000,00
1.000.000,00

X
X

X
X

2015

2016

2017

X

X

2016

2016

X

X

1.600.000,00
2015
400.000
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Раздео

Глава
Програмска
Класиф.
Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Члан 8.

Опис

1

2

6

7

8

1

1

4

3

Укупна јавна
средства

9

10

11

411
412
414
415
416
422
423
424
426
465
481
482

3.510.000
630.000
30.000
50.000
50.000
400.000
2.510.000
50.000
550.000
470.000
250.000
600.000

3.510.000
630.000
30.000
50.000
50.000
400.000
2.510.000
50.000
550.000
470.000
250.000
600.000

01

Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета

9.100.000

9.100.000

Функција 111:

9.100.000

Извори финансирања за програмску активност 06020001:
Приходи из буџета

9.100.000

Свега за програмску активност 0602-0001:

9.100.000

111
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Средства из
осталих
извора

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Функционисање локалне самоуправе
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе, казне и пенали

0602
0602-0001
111

Средства из
буџета

01

0

9.100.000

9.100.000
0

9.100.000
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0602-П1
111

423
426

Прослава Дана особођења Општине 11.октобар
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Услуге по уговору
Материјал

400.000
100.000

400.000
100.000

01

Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета

500.000

500.000

Функција 111:

500.000

Извори финансирања за пројекат 0602-П1:
Приходи из буџета

500.000

Свега за пројекат 0602-П1:

500.000

423
426

Прослава Општинске славе -Преподобна мати
Параскева-Света Петка
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Услуге по уговору
Материјал

500.000
100.000

500.000
100.000

01

Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета

600.000

600.000

600.000

01

Функција 111:
Извори финансирања за пројекат 0602-П2:
Приходи из буџета
Свега за пројекат 0602-П2:

600.000

111
13
14

01

0602-П2
111

111
15
16

02.07.2015. године

01

0

500.000
0

0

600.000

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета

10.200.000

Свега за Програм 15:

10.200.000

500.000

500.000

600.000
600.000

0

600.000

10.200.000
0

10.200.000
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01

01

2

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Извори финансирања за Главу 1:
Приходи из буџета

10.200.000

Свега за Главу 1:

10.200.000

Извори финансирања за Раздео 1:
Приходи из буџета

10.200.000

Свега за Раздео 1:

10.200.000

111
411
412
414
415
416
482
422
423
424
426
465

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
РАЧА
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Функционисање локалне самоуправе
Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери

01

1
0602
0602-0001
111

02.07.2015. године

01

10.200.000
0

10.200.000

10.200.000
0

10.200.000

9.789.000
1.772.000
50.000
180.000
100.000
410.000
1.346.000
3.900.000
750.000
2.094.000
1.247.000

9.789.000
1.772.000
50.000
180.000
100.000
410.000
1.346.000
3.900.000
750.000
2.094.000
1.247.000

Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета

21.638.000

21.638.000

Функција 111:

21.638.000

Извори финансирања за програмску активност 06020001:
Приходи из буџета

21.638.000

0

21.638.000

21.638.000
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01

01

01

3

1
0602
0602-0004
330
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
217

330
411
412
413
414
421
422
423
424
425
465
482

02.07.2015. године

Свега за програмску активност 0602-0001:

21.638.000

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета

21.638.000

Свега за Програм 15:

21.638.000

Извори финансирања за Главу 1:
Приходи из буџета

21.638.000

Свега за Главу 1:

21.638.000

Извори финансирања за Раздео 2:
Приходи из буџета

21.638.000

Свега за Раздео 2:

21.638.000

ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Општинско јавно правобранилаштво
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Извори финансирања за функцију 330:

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

0

21.638.000

21.638.000
0

21.638.000

21.638.000
0

21.638.000

21.638.000
0

21.638.000

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0
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01

Приходи из буџета

10.000

Функција 330:

10.000

Извори финансирања за програмску активност 06020004:
Приходи из буџета

10.000

Свега за програмску активност 0602-0004:

10.000

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета

10.000

Свега за Програм 15:

10.000

Извори финансирања за Главу 1:
Приходи из буџета

10.000

Свега за Главу 1:

10.000

Извори финансирања за Раздео 3:
Приходи из буџета

10.000

Свега за Раздео 2:

10.000

0

10.000

411
422
423

ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Имплементација Акционог плана запошљавања-јавни
радови
Општи економски и комерцијални послови
Трошкови путовања
Услуге по уговору

0
1.500.000

0
650.000

0
2.150.000

01

Извори финансирања за функцију 411:
Приходи из буџета

1.500.000

01

01

01

01

4

02.07.2015. године

1

10.000
0

10.000

10.000
0

10.000

10.000
0

10.000

10.000
0

10.000

10.000

ОПШТИНСКА УПРАВА
1501
1501-0002
411
42
43

1.500.000
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07

02.07.2015. године

Трансфери од других нивоа власти
Функција 411:

01
07

Извори финансирања за програмску активност 15010001:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за програмску активност 1501-0001:

44
45
46
47
48
218

360
422
423
424
425
426
482

49

484

50
51

511
512

Заштита у ванредним ситуацијама-ЦИВИЛНА
ЗАШТИТА
Цивилна одбрана
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других природних узрока
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

01

1501-0003
360

01

1501-П1
411
52

411
422

1.500.000

650.000

650.000

650.000

2.150.000

650.000

1.500.000
650.000

650.000

2.150.000

1.500.000
1.500.000

50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
30.000

50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
30.000

870.000

870.000

0
50.000

0
50.000

Извори финансирања за функцију 360:
Приходи из буџета

1.200.000

1.200.000

Функција 360:

1.200.000

Извори финансирања за програмску активност 15010003:
Приходи из буџета

1.200.000

Свега за Програмску активност 1501-0003:

1.200.000

Увођење географског информационог система
Општи економски и комерцијални послови
Трошкови путовања

0

0

1.200.000

1.200.000
0

1.200.000

0
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53
54
219

423
512
515

Услуге по уговору
Машине и опрема
Нематеријална имовина

01
06

Извори финансирања за функцију 411:
Приходи из буџета
Донације од међународних организација

1.400.000

Функција 411:

1.400.000

Извори финансирања за Пројекат 1501-П1
Приходи из буџета
Донације од међународних организација

1.400.000

Свега за Пројекат 1501-П1:

1.400.000

360
422
423
424
512

Јавни ред и безбедност
Јавни ред и безбедност некласификована на другом месту
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Машине и опрема

100.000
100.000
400.000
1.600.000

100.000
100.000
400.000
1.600.000

01

Извори финансирања за функцију 360:
Приходи из буџета

2.200.000

2.200.000

Функција 360:

2.200.000

Извори финансирања за Програмску активност 06010001:
Приходи из буџета

2.200.000

Свега за Програмску активност 0601-0001:

2.200.000

01
06

0601-0001
360
55
56
57
58

02.07.2015. године

01

01
06
07

Извори финансирања за Програм 3:
Приходи из буџета
Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти

0
600.000
800.000

2.000.000

0
2.600.000
800.000

2.000.000

1.400.000
2.000.000

2.000.000

3.400.000

2.000.000

1.400.000
2.000.000

2.000.000

3.400.000

0

2.200.000

2.200.000
0

2.200.000

2.000.000
650.000

4.100.000
2.000.000
650.000

4.100.000
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Свега за Програм 3:

0602-0011
860

860

59

6.750.000

2.000.000

0

2.000.000

0

2.000.000
0

0

2.000.000

0

2.000.000
0

0

2.000.000

4.350.000
250.000
2.000.000
2.000.000
20.400.000
2.000.000
4.000.000

4.350.000
250.000
2.000.000
2.000.000
22.780.000
2.000.000
5.620.000

Дотације верским организацијама и удружењима
грађана по јавном позиву
Функција: Рекреација, спорт и вере некласификоване на
другом месту

481
01
07

Извори финансирања за функцију 860:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

2.000.000

Функција 860:

2.000.000

Извори финансирања за Програмску активност 06020011:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програмску активност 0602-0011:

0901-0005
70

60
61
62
63
64
65
66

2.650.000

Дотације верским организацијама и удружењима
грађана
Дотације невладиним организацијама

01
07

070

4.100.000

421
422
423
424
426
472
511

Програмска активност:Општински штаб за прихват
избеглих и расељених лица
Функција: Социјална заштита некласификована на другом
месту
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 070:

2.000.000
2.000.000

2.380.000
1.620.000
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Трансфери од других нивоа власти
Функција 070:

01
07

35.000.000

4.000.000
35.000.000

35.000.000

39.000.000

4.000.000

6.000.000

Свега за Програм 11:

6.000.000

740
464

ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Функционисање установа примарне здравствене
заштите
Услуге јавног здравства
Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

9.140.000

9.140.000

01

Извори финансирања за функцију 740:
Приходи из буџета

9.140.000

9.140.000

Функција 740:

9.140.000

Извори финансирања за Програмску активност 18010001:
Приходи из буџета

9.140.000

Свега за Програмску активност 1801-0001:

9.140.000

ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима
Услуге рекреације и спорта
Дотације невладиним организацијама

5.500.000

01

1301
1301-0001
68

39.000.000

Извори финансирања за Програм 11:
Приходи из буџета

1801-0001

810

35.000.000

4.000.000

1801

67

35.000.000

Свега за Програмску активност 0901-0005:

01

740

Извори финансирања за Програмску активност 09010005:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

4.000.000

35.000.000

810
481

6.000.000
0

0

6.000.000

9.140.000

9.140.000
0

9.140.000

5.500.000
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01

01

0602
0602-0001
130
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
220
84
85
221

130
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
472
482
483
511
512
621

02.07.2015. године

Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета

5.500.000

Функција 810:

5.500.000

Извори финансирања за Програмску активност 13010001:
Приходи из буџета

5.500.000

Свега за Програмску активност 1301-0001:

5.500.000

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Функционисање локалне самоуправе
Опште јавне услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Набавка финансијске имовине

23.268.000
3.846.000
70.000
500.000
1.100.000
100.000
9.728.000
1.000.000
5.100.000
1.971.000
1.200.000
5.208.000
3.045.000
2.650.000
450.000
2.500.000
11.268.000
2.750.000
100.000

5.500.000
0

5.500.000

5.500.000
0

1.500.000

5.500.000

23.268.000
3.846.000
70.000
500.000
1.100.000
100.000
9.728.000
1.000.000
5.100.000
1.971.000
1.200.000
5.208.000
3.045.000
2.650.000
450.000
2.500.000
12.768.000
2.750.000
100.000
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01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

01
07
13

Функција 112:
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

75.854.000

Функција 130:

75.854.000

Извори финансирања за Програмску активност 06020001:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

75.854.000

Свега за Програмску активност 0602-0001:

75.854.000

170
441
444
611

Управљање јавним дугом
Управљање јавним дугом
Отплата домаћих камата
Пратећи трошкови задуживања
Отплата главнице домаћим кредиторима

3.500.000
100.000
10.100.000

3.500.000
100.000
10.100.000

01
13

Извори финансирања за функцију 170:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

7.711.000
5.989.000

7.711.000
5.989.000

01
07
13

0602-0003
170
86
87
88

02.07.2015. године

Функција 170:

01
13

Извори финансирања за Програмску активност 06020003:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0602-0003:

75.854.000

75.854.000
0

13.700.000

1.000.000
500.000

75.854.000
1.000.000
500.000

1.500.000

77.354.000

1.000.000
500.000

75.854.000
1.000.000
500.000

1.500.000

77.354.000

0

7.711.000
5.989.000
13.700.000

13.700.000

7.711.000
5.989.000
0

13.700.000
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0602-0006
830
89

Информисање
830 Услуге емитовања и издаваштва
423 Услуге по уговору
01

01

0602-0009
112
90
91

02.07.2015. године

396.000

396.000

Извори финансирања за функцију 830:
Приходи из буџета

396.000

396.000

Функција 830:

396.000

Извори финансирања за Програмску активност 06020006:
Приходи из буџета

396.000

Свега за Програмску активност 0602-0006:

396.000

Програмска активност: Резерве
112 Финансијски и фискални послови
49911 Стална резерва
49912 Текућа резерва
01

01

01

0

396.000

396.000
0

396.000

500.000
3.138.000

500.000
3.138.000

Извори финансирања за функцију 112:
Приходи из буџета

3.638.000

3.638.000

Функција 112:

3.638.000

Извори финансирања за Програмску активност 06020009:
Приходи из буџета

3.638.000

Свега за Програмску активност 0602-0009:

3.638.000

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета

87.599.000

Свега за Програм 15:

87.599.000

Извори финансирања за Главу 1:

0

3.638.000

3.638.000
0

3.638.000

87.599.000
0

87.599.000
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01

4

2

02.07.2015. године

Приходи из буџета

112.339.000

Свега за Главу 1:

112.339.000

112.339.000
0

112.339.000

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Месне заједнице

0602
0602-0002
160

160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;

92
93
94
95
96
97
98

421
423
424
425
426
482
483

99

484

Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету насталу услед
елементарних непогода или других природних узрока

100

485

101
102

511
512

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

01

01

3.000.000
4.600.000
1.000.000
7.200.000
5.100.000
50.000
4.000.000

3.000.000
4.600.000
1.000.000
7.200.000
5.100.000
50.000
4.000.000

0

0

50.000

50.000

5.000.000
1.000.000

5.000.000
1.000.000

Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета

31.000.000

31.000.000

Функција 160:

31.000.000

Извори финансирања за Програмску активност 06020002:
Приходи из буџета

31.000.000

Свега за Програмску активност 0602-0002:

31.000.000

0

31.000.000

31.000.000
0

31.000.000
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01

01

4

4
0602
0602-0007
150
103
104
105
106
105
107
222

150
421
422
423
424
425
426
482
01
07

02.07.2015. године

Извори финансирања за Програм 15:
Приходи из буџета

31.000.000

Свега за Програм 15:

31.000.000

Извори финансирања за Главу 2:
Приходи из буџета

31.000.000

Свега за Главу 2:

31.000.000

0

31.000.000

5.000
10.000
80.000
20.000

10.000
20.000
500.000

65.000
0

70.000

15.000
30.000
580.000
20.000
0
135.000
0

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Канцеларија за младе
Опште јавне услуге - истраживање и развој
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Извори финансирања за функцију 150:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Функција 150:

01
07

Извори финансирања за Програмску активност 06020007:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програмску активност 0602-0007:
Извори финансирања за Програм 15:

31.000.000
0

31.000.000

180.000
180.000

600.000

180.000
600.000

600.000

780.000

600.000

180.000
600.000

600.000

780.000

180.000
180.000

31.000.000
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01
07

01
07

4

5
0101
0101-0001
421
108
109
110

111
112

Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

180.000

Свега за Програм 15:

180.000

Извори финансирања за Главу 4:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

180.000

Свега за Главу 4:

180.000

600.000

180.000
600.000

600.000

780.000

600.000

180.000
600.000

600.000

780.000

421
422
423
511

ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Унапређење услова за пољопривредну делатност
Пољопривреда
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Зграде и грађевински објекти

150.000
1.620.000
400.000

150.000
1.620.000
400.000

01

Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета

2.170.000

2.170.000

Функција 421:

2.170.000

Извори финансирања за Програмску активност 01010001:
Приходи из буџета

2.170.000

Свега за Програмску активност 0101-0001:

2.170.000

01

0101-0002
421

02.07.2015. године

0

2.170.000

2.170.000
0

2.170.000

421
423
481

Планиране остале мере у пољопривреди
Пољопривреда
Услуге по уговору
Дотације невладиним организацијама

250.000
250.000

250.000
250.000

01

Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета

500.000

500.000
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01

01

01

4

6

02.07.2015. године

Функција 421:

500.000

Извори финансирања за Програмску активност 01010002:
Приходи из буџета

500.000

Свега за Програмску активност 0101-0002:

500.000

Извори финансирања за Програм 5:
Приходи из буџета

2.670.000

Свега за Програм 5:

2.670.000

Извори финансирања за Главу 4:
Приходи из буџета

2.670.000

Свега за Главу 4:

2.670.000

0

500.000

500.000
0

500.000

2.670.000
0

2.670.000

2.670.000
0

2.670.000

ПРОГРАМ 1:
Стратешко, просторно и урбанистичко планирање , одржавање и изградња
Развој заједнице
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
715.750
Социјални доприноси на терет послодавца
128.122
Социјална давања запосленима
20.000
Накнаде за запослене
40.000
Стални трошкови
11.113.398
Трошкови путовања
130.000
Услуге по уговору
3.920.000
Специјализоване услуге
1.420.000
Текуће поправке и одржавање
40.460.104
10.000.000
Материјал
1.540.000
Остале дотације и трансфери по закону
111.200

715.750
128.122
20.000
40.000
11.113.398
130.000
3.920.000
1.420.000
50.460.104
1.540.000
111.200

ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ РАЧА"
1101
1101-0001
620
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234

620
411
412
414
415
421
422
423
424
425
426
465
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235
236

482
483

Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа

237

485

238

511

Зграде и грађевински објекти

01
07
13

Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 620:

350.000
200.000

350.000
200.000

350.000

350.000

6.682.235

850.000

7.532.235

10.000.000
850.000

67.180.809
10.000.000
850.000

10.850.000

78.030.809

67.180.809

67.180.809

Извори финансирања за програмску активност 11010001:
1101-П1
453

Изградња некатегорисаног пута Вишевац-1.фаза
Друмски саобраћај
239

511

Зграде и грађевински објекти

7.200.000

7.200.000

01

Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета

7.200.000

7.200.000

Функција 473:

7.200.000

Извори финансирања за Пројекат 1502-П1:
Приходи из буџета

7.200.000

Свега за Пројекат 1101-П1:

7.200.000

01
1101-П2
453

0

7.200.000
7.200.000

0

7.200.000

Изградња некатегорисаног пута Вучић
Друмски саобраћај
240

511

Зграде и грађевински објекти

13.000.000

13.000.000

01

Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета

13.000.000

13.000.000

Функција 473:

13.000.000

0

13.000.000
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01

1101-П3
453

13.000.000

Свега за Пројекат 1101-П2:

13.000.000

13.000.000
0

13.000.000

511

Зграде и грађевински објекти

11.000.000

11.000.000

01

Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета

11.000.000

11.000.000

11.000.000

01

Функција 473:
Извори финансирања за Пројекат 1101-П3:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1101-П3:

11.000.000

1101-П4
453

0

11.000.000

11.000.000
11.000.000

0

11.000.000

Изградња некатегорисаног пута Бошњане
Друмски саобраћај
242

453

Извори финансирања за Пројекат 1101-П2:
Приходи из буџета

Изградња некатегорисаног пута Поповић Л-11
Друмски саобраћај
241

1101-П5

02.07.2015. године

511

Зграде и грађевински објекти

13.000.000

13.000.000

01

Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета

13.000.000

13.000.000

13.000.000

01

Функција 473:
Извори финансирања за Пројекат 1101-П4:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1101-П4:

13.000.000

Израда пројектно-техничке документације за путеве,
тротоаре, канализацију и др.
Друмски саобраћај

0

13.000.000

13.000.000
13.000.000

0

13.000.000

Број 14, страна 34

Службени гласник општине Рача

243
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511

Зграде и грађевински објекти

1.000.000

1.000.000

01

Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета

1.000.000

1.000.000

1.000.000

01

Функција 473:
Извори финансирања за Пројекат 1101-П5:
Приходи из буџета

1.000.000

0

15
16

Свега за Пројекат 1101-П5:
Неутрошена средства донација из претходних година
Родитељски динар за ваннаставне активности

1.000.000
0
0

Свега за Програмску активност 0401-0002:

1.000.000

0

1.000.000

0

1.000.000

1.000.000
1.000.000

ФОНД ЗА ВОДОПРИВРЕДУ, УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ
ЗЕМЊИШТА, ШУМАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

0401-0001

Заштита природних вредности

550
121
122
125

421
423
511
01

01

01

Заштита животне средине:истраживање и развој
Стални трошкови
Услуге по уговору
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 550:
Приходи из буџета

455.047
278.200
123.089

455.047
278.200
123.089

856.336

856.336

Функција 550:

856.336

Извори финансирања за Програмску активност 04010001:
Приходи из буџета

856.336

Свега за Програмску активност 0401-0001:

856.336

Извори финансирања за Програм 6:
Приходи из буџета

112.380.809

0

856.336

856.336
0

856.336

112.380.809
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07
13

02.07.2015. године

Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 6:

01
07
13

Извори финансирања за Главу 4:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 4:

4

8
1502
1502-0001
473
126
127
128
129
130
131
132
133
128
129
130
131
132
133
134
135

473
411
412
413
414
415
416
417
418
421
422
423
425
426
465
482
512

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ РАЧА
ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Управљањем развојем туризма
Туризам
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Посланички додатак
Судијски додатак.
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Машине и опрема

112.380.809

10.000.000
850.000

10.000.000
850.000

10.850.000

123.230.809

10.000.000
850.000

112.380.809
10.000.000
850.000

10.850.000

123.230.809

112.380.809

112.380.809

790.000
146.000

49.000
215.000
750.000
20.000
240.000
164.000
116.000
100.000

790.000
146.000
0
0
0
0
0
0
49.000
215.000
750.000
20.000
240.000
164.000
116.000
100.000
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Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета

2.590.000

Функција 473:

2.590.000

Извори финансирања за Програмску активност 15020001:
Приходи из буџета

2.590.000

Свега за Програмску активност 1502-0001:

2.590.000

473
423
424
426

Туристичка промоција
Туризам
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал

1.810.000
70.000
20.000

1.810.000
70.000
20.000

01

Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета

1.900.000

1.900.000

Функција 473:

1.900.000

Извори финансирања за Програмску активност 15020002:
Приходи из буџета

1.900.000

Свега за Програмску активност 1502-0002:

1.900.000

473
423
426

Карађорђеви дани
Туризам
Услуге по уговору
Материјал

1.360.000
110.000

1.360.000
110.000

01

Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета

1.470.000

1.470.000

01

Функција 473:
Извори финансирања за Пројекат 1502-П1:
Приходи из буџета

01

01

1502-0002
473
136
137
138

01

1502-П1
473
139
140

02.07.2015. године

1.470.000
1.470.000

2.590.000
0

2.590.000

2.590.000
0

0

2.590.000

1.900.000

1.900.000
0

0

1.900.000

1.470.000
1.470.000
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02.07.2015. године

Свега за Пројекат 1502-П1:

1502-П2

1.470.000

0

1.470.000

Новогодишње украшавање и прослава Бадње вечери

473
141
142
143

1502-П3
473
144

473
423
424
425

Туризам
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање

150.000
50.000
150.000

150.000
50.000
150.000

01

Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета

350.000

350.000

350.000

01

Функција 473:
Извори финансирања за Пројекат 1502-П2:
Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1502-П2:

350.000

0

350.000

473
511

Израда студије минералних извора у Мирашевцу
Туризам
Зграде и грађевински објекти

820.000

1.150.000

1.970.000

01
07

Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

820.000
1.150.000

820.000
1.150.000

Функција 473:

820.000

1.150.000

1.970.000

Извори финансирања за Пројекат 1502-П3:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

820.000
1.150.000

820.000
1.150.000

Свега за Пројекат 1502-П3:

820.000

1.150.000

1.970.000

01
07

01

Извори финансирања за Програм 4:
Приходи из буџета

0

350.000

7.130.000

350.000
350.000

7.130.000
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07

01
07

02.07.2015. године

Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програм 4:

7.130.000

Извори финансирања за Главу 5:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

7.130.000

Свега за Главу 5:

7.130.000

1.150.000

1.150.000

1.150.000

8.280.000

1.150.000

7.130.000
1.150.000

1.150.000

8.280.000

ФОНД ЗА ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ
4

6
0701-0001
451
145
146
147
152
153
148
149

421
422
423
424
425
426
482

150

485

01

01

Друмски саобраћај
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Накнада штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа

30.481
10.232
3.238.135
337.338
128.408
47.040
189

30.481
10.232
3.238.135
337.338
128.408
47.040
189

40.000

40.000

Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета

3.831.823

3.831.823

Функција 473:

3.831.823

Извори финансирања за Програмску активност 07010001:
Приходи из буџета

3.831.823

Свега за Програмску активност 0701-0001:

3.831.823

0

3.831.823

3.831.823
0

3.831.823
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7

ФОНД ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
1101-0002
620
113
114
115
116
117

421
423
424
425
426
01

01

01

01

4

02.07.2015. године

8.1
1201
1201-0001
820

820

Уређивање грађевинског земљишта
Развој заједнице
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета

4.542.286
362.662
85.514
2.536.490
12.775

4.542.286
362.662
85.514
2.536.490
12.775

7.539.727

7.539.727

Функција 620:

7.539.727

Извори финансирања за Програмску активност 11010002:
Приходи из буџета

7.539.727

Свега за Програмску активност 1101-0002:

7.539.727

Извори финансирања за Програм 4:
Приходи из буџета

11.371.550

Свега за Програм 4:

11.371.550

Извори финансирања за Главу 6:
Приходи из буџета

11.371.550

Свега за Главу 6:

11.371.550

Свега за Главу 7:

0

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ"
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Функционисање локалних установа културе
Услуге културе

0

7.539.727

7.539.727
0

7.539.727

11.371.550
0

11.371.550

11.371.550
0

11.371.550
0
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160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

411
412
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
482
483
511
512
515

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина

01
04
07

Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти

01
04
07

1201-П1
820

02.07.2015. године

820

1.550.000
280.000
150.000
35.000
100.000
106.000
75.000
641.000
40.000
20.000
280.000
193.000
17.000
8.000
5.000
50.000
400.000

136.000
60.000

3.950.000
136.000
60.000

196.000

4.146.000

136.000
60.000

3.950.000
136.000
60.000

196.000

4.146.000

60.000

30.000
30.000
11.000

15.000

3.950.000

Функција 820:

3.950.000

Извори финансирања за програмску активност 12010001:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти

3.950.000

Свега за програмску активност 1201-0001:

3.950.000

Публикација књиге
Услуге културе

20.000
30.000

1.550.000
280.000
210.000
35.000
100.000
136.000
105.000
652.000
40.000
20.000
295.000
193.000
17.000
8.000
5.000
70.000
430.000
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177

02.07.2015. године

423

Услуге по уговору

220.000

220.000

07

Извори финансирања за функцију 820:
Трансфери од других нивоа власти

220.000

220.000

0

220.000

220.000

07

Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П1:
Трансфери од других нивоа власти

220.000

220.000

Свега за пројекат 1201-П1:

0

220.000

220.000

136.000
280.000

3.950.000
136.000
280.000

416.000

4.366.000

136.000
280.000

3.950.000
136.000
280.000

416.000

4.366.000

01
04
07

Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програм 13:

01
04
07

4

8.2 820
1201
1201-0001
820
178
179
180
181
182
183

820
411
412
413
414
415
416

Извори финансирања за Главу 8.1:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти

3.950.000

3.950.000

3.950.000

Свега за Главу 8.1:

3.950.000

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ"
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Функционисање локалних установа културе
Услуге културе
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи

2.770.000
500.000
10.000
892.000
110.000
20.000

842.000
10.000

2.770.000
500.000
10.000
1.734.000
110.000
30.000
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184
185
186
187
188
189
190
239
240
241
191
192
193

02.07.2015. године

421
422
423
424
425
426
465
472
481
482
483
511
512

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

1.235.000
465.000
4.192.000
190.000
520.000
843.000
357.000
0
0
5.000
0
220.000
70.000

01
04
07

Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти

12.399.000
12.399.000

Функција 820:

12.399.000

Извори финансирања за програмску активност 12010001:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти

12.399.000

Свега за програмску активност 1201-0001:

12.399.000

01
04
07

01
04
07

Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програм 13:

5.000
16.000
65.000
10.000
10.000
29.000

5.000

150.000
842.000

12.399.000
150.000
842.000

992.000

13.391.000

150.000
842.000

12.399.000
150.000
842.000

992.000

13.391.000

150.000
842.000

12.399.000
150.000
842.000

992.000

13.391.000

12.399.000

12.399.000

1.240.000
481.000
4.257.000
200.000
530.000
872.000
357.000
0
0
5.000
5.000
220.000
70.000
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01
04
07
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Извори финансирања за Главу 8.2:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти

150.000
842.000

12.399.000
150.000
842.000

992.000

13.391.000

820
423
426

Пројекат: Подстицање младих општине Рача кроз
очување народне традиције
Услуге културе
Услуге по уговору
Материјал

500.000
100.000

500.000
100.000

07

Извори финансирања за функцију 820:
Трансфери од других нивоа власти

600.000

600.000

0

600.000

600.000

07

Функција 820:
Извори финансирања за пројекат 1201-П3:
Трансфери од других нивоа власти

600.000

600.000

Свега за пројекат 1201-П3:

0

600.000

600.000

150.000
1.442.000

12.399.000
150.000
1.442.000

1.592.000

13.991.000

Свега за Главу 8.2:

1201-П3
820
194
195

01
04
07

Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програм 13:

4

9
2001
2001-0001
911

911

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАШA РАДОСТ"
ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање предшколских установа
Предшколско образовање

12.399.000

12.399.000

12.399.000

12.399.000
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196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212

02.07.2015. године

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
482
483
511
512

Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

01
04
07
08

Извори финансирања за функцију 911:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица

01

01
04

10.003.000
2.495.000
1.000
274.000
410.000
80.000
1.750.000
5.000
10.000
30.000
20.000
970.000
1.177.000
11.000

10.000

4.800.000
859.200
100.000
2.056.000
45.000
155.000
1.735.000
477.000
1.015.000
827.000
963.000
3.485.000
509.000
58.000
20.000
750.000
2.230.000

14.803.000
3.354.200
101.000
2.330.000
455.000
235.000
3.485.000
482.000
1.025.000
857.000
983.000
4.455.000
1.686.000
69.000
20.000
750.000
2.240.000

10.755.200
8.399.000
930.000

17.246.000
10.755.200
8.399.000
930.000

20.084.200

37.330.200

17.246.000

Функција 911:

17.246.000

Извори финансирања за програмску активност 20010001:
Приходи из буџета

17.246.000

Свега за програмску активност 2001-0001:

17.246.000

Извори финансирања за Програм 13:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника

17.246.000

17.246.000
0

17.246.000

10.755.200

17.246.000
10.755.200
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Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Свега за Програм 13:

01
04
07
08

Извори финансирања за Главу 9:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Свега за Главу 9:

4

10

820
2002
2002-0001
912
213

ОСНОВНА ШКОЛА "КАРАЂОРЂЕ"
ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање основних школа
912 Основно образовање
4631 Текући трансфери осталим нивоима власти
01

01

01

01

17.246.000

8.399.000
930.000

8.399.000
930.000

20.084.200

37.330.200

10.755.200
8.399.000
930.000

17.246.000
10.755.200
8.399.000
930.000

20.084.200

37.330.200

17.246.000

17.246.000

17.550.000

17.550.000

Извори финансирања за функцију 912:
Приходи из буџета

17.550.000

17.550.000

Функција 912:

17.550.000

Извори финансирања за програмску активност 20020001:
Приходи из буџета

17.550.000

Свега за програмску активност 2002-0001:

17.550.000

Извори финансирања за Програм 9:
Приходи из буџета

17.550.000

Свега за Програм 9:

17.550.000

Извори финансирања за Главу 10:
Приходи из буџета

17.550.000

0

17.550.000

17.550.000
0

17.550.000

17.550.000
0

17.550.000

17.550.000
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Свега за Главу 10:
4

11

920
2003
2003-0001
920
214

СРЕДЊА ШКОЛА РАЧА
ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање средње школе
920 Средње образовање
4631 Текући трансфери осталим нивоима власти
01

01

2003-П1
920
215

17.550.000

0

17.550.000

5.250.000

5.250.000

Извори финансирања за функцију 920:
Приходи из буџета

5.250.000

5.250.000

Функција 920:

5.250.000

Извори финансирања за програмску активност 20030001:
Приходи из буџета

5.250.000

Свега за програмску активност 2003-0001:

5.250.000

0

5.250.000

2.810.000

1.210.000

4.020.000

1.210.000

2.810.000
1.210.000

1.210.000

4.020.000

1.210.000

2.810.000
1.210.000

1.210.000

4.020.000

Пројекат: Реконструкција терена за мале спортове
Средње образовање
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти
01
07

Извори финансирања за функцију 920:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

2.810.000

01
07

Функција 920:
Извори финансирања за пројекат 2003-П1:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекат 2003-П1:

2.810.000

Извори финансирања за Програм 10:

0

5.250.000

5.250.000

2.810.000

2.810.000
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Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

8.060.000

Свега за Програм 10:

8.060.000

Извори финансирања за Главу 10:
Приходи из буџета
Трансфери од других нивоа власти

8.060.000

Свега за Главу 10:

8.060.000

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "ШУМАДИЈА"
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА
Социјалне помоћи
70 Социјална помоћ некласификована на другом месту
4631 Текући трансфери осталим нивоима власти

1.210.000

8.060.000
1.210.000

1.210.000

9.270.000

1.210.000

8.060.000
1.210.000

1.210.000

9.270.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

8.000.000

366.381.312

18.788.383

11.041.200
2.000.000
60.081.000
930.000
1.350.000

366.381.312
11.041.200
2.000.000
60.081.000
930.000
20.138.383

Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5:

385.169.695

75.402.200

460.571.895

ПО САДАШЊОЈ ОДЛУЦИ:

327.898.000

144.102.200

472.000.200

01

Извори финансирања за функцију 070:
Приходи из буџета

01
04
06
07
08
13

Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4 и 5 :
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

РАЗЛИКА У ОДНОСУ НА САДАШЊИ БУЏЕТ:

57.271.695 -68.700.000 -11.428.305
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III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 9.
У складу са Законом о одређивањи максималног броја запослених у локалној администрацији
(''Службени гласник РС'', број 104/2009), број запослених код корисника буџета не може прећи
максималан број запослених на неодређено и одређено време и то:
55
запослених у локалној администрацији на неодређено време,
5
запослених у локалној администрацији на одређено време,
У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. овог
члана.
Члан 10.
За извршавање ове Одлуке, одговоран је председник општине. Наредбодавац за извршење
буџета је председник општине.
Члан 11.
Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер
(руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза,
издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за
уплату средстава која припадају буџету.
Члан 12.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, oдговорни су
функционери, односно руководиоци директних и индиректних корисника буџетских средстава.
Члан 13.
Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и
најмање два пута годишње информише председника општине (општинско веће), а обавезно у року од
петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по подношењу извештаја из ст.1. овог члана (општинско веће) усваја
и доставља извештај Скупштини оштине.
Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих
одступања.
Члан 14.
Одлуку о промени апропријације из општих прихода буџета и преносу апропријације у текућу
буџетску резерву, у складу са чл.61.Закона о буџетском систему доноси Општинско веће.
Члан 15.
Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог одељења за
привреду буџет и финансије доноси Општинско веће.
Члан 16.
Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чл.64. Закона о буџетском систему доноси
Општинско веће.
Члан 17.
Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном
имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о
буџетском систему.
Овлашћује се председник Општине да, у складу са чл.27 ж.Закона о буџетском систему, може
поднети захтев министарству надлежном за послове финансија за одобрење фискалног дефицита
изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних финансија.
Члан 18.
Новчана средства буџета Општине, директних и индиректних корисника средстава тог буџета,
као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине,
воде се у депонију на консолидованом рачуну трезора.
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Члан 19.
Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају
одговарати апропријацији која им је за ту намену овом одлуком одобрена и пренета,а за обавезе
преко 150.000,00 динара неопходна је сагласност Општинског већа.
Изузетно корисници из ст.1. овог члана, у складу са чл.54. Закона о буџетском систему, могу
преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година,
на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност општинског већа, а
највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из чл.4. ове одлуке.
Корисници буџетских средстава су обавезни, да пре покретања поступка јавне набавке за
преузимање обавеза прибаве сагласност општинског већа. Корисник буџетских средстава, који
одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог
расхода прво врши из прихода из тих других извора.
Обавезе преузете у 2015.години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а
неизвршене у току 2015.године, преносе се у 2016.годину и имају статус преузетих обавеза и
извршавају се на терет одобрених апропријацима овом одлуком.
Члан 20.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу
готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом односно актом Владе
предвиђен другачији метод.
Члан 21.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или
другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано.
Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56.
ст.3. Закона о буџетском систему.
Члан 22.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању
услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о јавним набавкама
(''Службени гласник РС'', бр.124/2012).
Јавна набавка мале вредности, у смислу чл.39. Закона о јавним набавкама сматра се набавка
истоврсних добара, услуга или радова, чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа
од 3.000.000 динара.
Члан 23.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним
примањима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по
приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални
трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.
Члан 24.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на
основу њиховог захтгева у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).
Члан 25.
Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2015.години,
само у склду са чл.10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона,
председник општине, односно лице које он овласти, одговорни су за ефикасност и сигурност тог
инвестирања.
Члан 26.
Општинско донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике јавних
средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршење тог програма, и о томе обавестити
скупштину општине.
Корисник буџетских срестава не може, без предходне саглсности председника општине,
засновати радни однос са новим лицима до краја 2015.године, уколико срества потреба за исплaту
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плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком
предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом рационализације из ст.1. овог члана.
Члан 27.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2015.години обрачунату исправку
вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход
амортизације и употребе средстава за рад.
Члан 28.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настану услед
неурaвнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може се
задужити у складу са одредбама чл.35. Закона о јавном дугу (''Службени гласник РС'', бр.61/2005,
107/2009 и 78/2011).
Члан 29.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31.децембра
2015.године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2015.години, која су овим
корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету Општине Рача за 2015.годину.
Члан 30.
Изузетно, у случају да се у буџету Општине Рача из другог буџета (Републике, Покрајине,
друге општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна
средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају оговарања донације, чији
износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за
финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање рахода по том
основу, у складу са чл. 5. Закона о буџетском систему.
Члан 31.
Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних
средстава, у смислу Закона о буџетском систему, који су укључени у систем консолидованог рачуна
атарезора, неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на
начин прописан законом, односно акатом Скупштине општине и уколико тај план нису доставили
Управи за трезор.
Члан 32.
У буџетској 2015.години неће се вршити обрачун и испалта божићних, годишњих и других
врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне
и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубалних награда за запослене који су то право
стекли у 2015.години.
Члан 33.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора
прихода и примања, који нису опшате приход буџета (извор 01-Приходи из буџета), обавезе може
преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода
и примања мањи од одобрених апропријација.
Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених
апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће
мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно
продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор.
Члан 34.
Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају
расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.
Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова,
трошкова текућих поправки и одржавање, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у
року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним
трансакцијама.
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Члан 35.
Ову одлуку објавити у службеном гласнику општине Рача и доставити министарству
надлежном за послове финансија.
Члан 36.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном гласнику општине
Рача.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-55/2015-I-01
Дана: 02.07.2015. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 13) Закона о локланој самоуправи ("Сл. гласник РС", број
129/07 и 83/14-др. закон) и члана 45. став 1. тачка 14) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине
Рача", број 6/08, 2/2010 и 12/2010), а у вези са чланом 6. став 1. тачка 3) и чланом 11. и 15. Закона о
финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 62/2006, 47/2011, 93/2012 и 99/2013усклађени дин. изн. и 125/2014- усклађени дин. изн.), Скупштина општине Рача, на предлог
Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 02.07.2015. године, донела је:

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама, број 020-51/2013-I-01, од 12.12.2013. године, у
члану 3. мења се став 1. и нови гласи:
„Таксена обавеза настаје даном доношења решења, а пре започетог коришћења права,
предмета или услуга за чије коришћење је прописано плаћање локалне комуналне таксе.“
Члан 2.
У члану 7. Одлуке, у ставу 1., мења се алинеја прва и нова гласи:
„- из тачке 1. приликом издавања решења, a пре уручења обвезнику, о коришћењу
простора, а у колико решење није прибављено у року од 8 дана од дана коришћења
простора;“
Члан 3.
У Одлуци о локалним комуналним таксама у оквиру Тарифног броја 1. – у НАПОМЕНИ,
мења се тачка 1. и нова гласи:
„1. Такса по овом тарифном броју плаћа се најкасније до уручења, а по издавању одобрења за
заузимање простора на јавним површинама. Ако у року од три дана од издавања одобрења
обвезник не уплати таксу и не достави доказ о томе, првостепени орган по службеној
дужности доноси закључак којим се одобрење за заузимање простора на јавним површинама
ставља ван снаге и поништавају све правне последице истог, те се има сматрати да одобрење
није издато“
Члан 4.
Остале одредбе Одлуке о локалним комуналним таксама, број 020-51/2013-I-01, од 12.12.2013.
године, остају непромењене.
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Члан 5
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине
Рача.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-57/2015-I-01
Дана: 02.07.2015. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу чланa 97. став 7. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике
Србије” бр. 72/09, 81/09 - испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука
УС, 98/13 – одлука УС, 132/14 и 145/14 ), Скупштина Општине Рача, на предлог Општинског већа
општине Рача, на седници одржаној дана 02.07.2015. године, донела је:

ОДЛУКУ
O ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.
У Одлуци о утврђивању доприноса за уређивање грађевинско земљишта („Службени гласник
општине Рача“, број 2/2015), у члану 9.став 1. после речи „„Јавно комуналног предузећа Рача“ из
Раче“ уместо речи „Фонда за грађевинско земљиште и Фонда за локалне и некатегорисане путеве“
уписује се речи:“Јавног предузећа „Дирекција за изградњу општине Рача“ ,Раче“.
Члан 2.
У члану 10. после речи „из члана 3. ове Одлуке“ додају се речи „Уз поднети захтев за
издавање грађевинске дозволе“.
Члан 3.
У члану 16. у ставу 2. тачка 1. брише се број „10%“ , а уместо тога се уписују речи „најмање
30%“.
У члану 16. у ставу 5. брише се број „10%“ , а уместо тога се уписују речи „најмање 30%“.

Члан 4.
У члану 18.став 2. после речи „неуређеном грађевинском земљишту подноси“ уместо речи
„Фонду за грађевинско земљиште општине Рача“ уписује се речи:“Јавном предузећу „Дирекција за
изградњу општине Рача“ ,Рача“.
Члан 5.
У члану 19. став 2. брише се тачка 6., а нова гласи :“ обавеза Јавног предузећа „Дирекција за
изградњу општине Рача“, Рача је да обезбеди стручни надзор у извођењу радова“.
Члан 6.
У члану 20. став 1. после речи „ између лица из члана 19. став 2. ове одлуке и“, уместо речи
„Фонду за грађевинско земљиште општине Рача“ уписују се речи“Јавном предузећу „Дирекција за
изградњу општине Рача, Рача“ .
У члану 20. став 2. брише се тачка 6., а нова гласи : „обавеза Јавног предузећа „Дирекција за
изградњу општине Рача“, Рача“ је да обезбеди стручни надзор у извођењу радова“.
Члан 7.
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Остале одредбе Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинско земљишта
(„Службени гласник општине Рача“, број 2/2015) остају на снази.
Члан 8.
Одлука о изменама и допунама Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског
земљишта ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Рача“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-58/2015-I-01
Дана: 02.07.2015. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС"
број 129/07 и 83/2014-др. закон) и члана 45. став 1. тачка 7) Статута општине Рача (
„Службени гласник општине Рача“, број 6/2008, 2/10 и 12/10), a у вези са члановима 4., 5., и
6. Закона о јавним путевима („Службени гланик РС“ број 101/05, 123/07, 101/11, 93/2012 и
104/2013) и члана 3. Одлуке о критеријумима за категоризацију општинских путева и улица
на територији општине Рача („Службени гланик општине Рача “ број 13/09), Скупштина
општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана
02.07.2015. године, донела је :
ОДЛУКУ
о општинским и некатегорисаним путевима
и улицама на територији општине Рача
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се правни положај општинских, некатегорисаних путева и
улица на територији општине Рача, уређује се начин управљања, заштите и одржавања,
прописује начин изградње и реконструкције општинских, некатегорисаних путева и улица,
као и инспекцијски надзор.
Члан 2.
Општински пут јесте јавни пут који саобраћајно повезује насељена места на
територији општине Рача, као и територију општине са мрежом државних путева .
Некатегорисани пут јесте саобраћајна површина која је доступна већем броју разних
корисника, коју надлежни орган прогласи некатегорисаним путем и која је уписана у
катастар непокретности као некатегорисани пут.
Некатегорисане путеве чине сеоски путеви, пољски, шумски путеви, путеви на
насипима за одбрану од поплава и други путеви који се по било ком основу користе за
саобраћај, а немају својство општинског пута. Коловозне траке ових путева могу бити од
земље, шљунка, туцаника, и другог материјала.
Улица је јавни пут у насељу који саобраћајно повезује делове насеља, а која служи за
кретање возила и пешака са елементима који одговарају потребама насеља(ивичњаци,
тротоари, кишна канализација.).
Јавни пут у насељу (улица) одређује се просторним и урбанистичким планом.
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Коловозна конструкција улице која су истовремено делови државних или општинских
путева која пролази кроз насеља и саобраћајна сигнализација, осим светлосних саобраћајних
знакова, сматрају се деловима тих путева.
Члан 3.
Критеријуми на основу којих је урађена категоризација општинских путева на
територији општине Рача су:
 Повезивање територије месне заједнице општине Рача са суседним општинама,
 Повезивање насељених места у различитим месним заједницама на територији
општине Рача са државним путевима који пролазе кроз територију општине
Рача,
 Повезивање центра месне заједнице са другом месном заједницом или
општином која је повезана са државним путем,
 Могућност прихватања саобраћаја са државних путева у ванредним
ситуацијама,
 Повезивања насеља унутар месне заједнице са државним путем,
 Трасе јавног линијског превоза путника на територији општине Рача
Члан 4.
Државни путеви који пролазе кроз територију општине Рача су:
 Државни пут IB реда број 27 Почетак територије насељеног места Рача(из правца
Тополе)-улицама Опленачка, Краља Петра I и Цара Лазара-крајтериторије
насељеног места Рача(ка правцу Марковац)
 Државни пут IIA реда бр.157 –Насељено место Рача(почетак пута 157) од
раскрснице са улицом Краља Петра I ( од пута 27)-улицом Војводе Павла
Цукића)-крај територије града Рача( ка правцу Церовац)
 Државни пут IIA реда бр.369-Почетак територије насељеног места Рача(из правца
Горња Трнава)-улицом Краља Александра Карађорђевића до раскрснице са
улицом Краља Петра I ( од пута 27) ( Крај пута 369)
 Државни пут IIA реда бр.370 Почетак територије насељеног места Рача (из
правца Стојачак)-улицом Деспота Стефана Високог до раскрснице са улицом
Опленачка( од пута 27) ( Крај пута 370)
Члан 5.
Општински путеви на територији општине Рача су:

Р.
бр.
1.

Ознака
Опис пута
пута
OП-1 IIA157 Вучић – Трска – Сипић – Висак IIA157

2.

ОП-2

3.

ОП-3

4.
5.

ОП-4
ОП-5

6.

ОП-6

7.

ОП-7

IIA157 Рача– Мали Мирашевац – Мирашевац центар –
Поповић IIB369
IB27 Сараново– Сараново Поље – Сепци Поље – Сепци Брдо
– Сараново Брдо IB27
IB27 Ђурђево- Борци IIB369
IIB369Борци -Д.Јарушице до границе са Г. Јарушицама
IIB370-Бошњане– поред гробља – Реонићи – Ненадићи –
граница са Баничином IIB370
IIA157 М. Крчмаре– Гајани поред гробља до границе са
Бадњевцем

Дужина у
км
11,56
5,23
8,70
4,19
5,67
7,86
3,69
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9.
10.
11.
12.
13.

ОП-8
ОП-9
ОП-10
ОП-11
ОП-12
ОП-13

14.

ОП-14

15.
16.
17.
18.

ОП-15
ОП-16
ОП-17
ОП-18

19.

ОП-19
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IIA157 В. Крчмаре– Јаруга – Старо село IIA157
IB27 Сараново- Дубочар(основна школа)- граница са Трнавом
IB27 Сараново од продавнице (Џезвар) до границе са Трнавом
IB27 Вишевац– Вишевчић – Манђупа до Поповића IIB369
IIA157 Вучић центар– Вучић (ОП-1), до куће Пере цвећара
IB27 Вишевац– Велика бара – граница са Мраморцем
IIA157 Велико Крчмаре (ОП8) центар – Цукићи – до границе
са Горњим Јарушицама
IIB369 Борци-Висак IIA157
IIB369-Борци-Ђурђево брдо- ОП4
IB27 Ђурђево-засеок Савковићи-Дом културе-Фарма ОП4
ОП12-засеок Марковићи-засек Поље-IIA157
IIA157-Мирашевац-засеок Палилуле-засеок Горњи крај-засеок
Милојевићи- центар Мирашевац ОП-2

II УПРАВЉАЊЕ ОПШТИНСКИМ, НЕКАТЕГОРИСАНИМ
УЛИЦАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА

6,13
4,07
4,54
2,49
4,28
2,14
4,33
2,8
3,3
3,0
3

ПУТЕВИМА

И

Члан 6.
Управљање путевима јесте: коришћење пута, заштита пута, вршење инвеститорске
функције на изградњи и реконструкцији пута, организовање и обављање стручних послова
на изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити пута, уступање радова на одржавању
пута, организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и
заштитом пута, планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите пута, означавање
пута и вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те
путеве.
Члан 7.
Делатност управљања општинским и некатегорисаним путевима и улицама на
територији општине Рача обавља Јавно предузеће“ Дирекција за изградњу Рача“ из Раче (у
даљем тексту : Дирекција ).
Осим Дирекције одржавање некатегорисаних путева на територији општине Рача
могу обављати и месне заједнице, уз претходну прибављену писмену сагласност Дирекције,
а у складу са овом Одлуком.
Члан 8.
Дирекција доноси краткорочни и средњорочни план изградње, реконструкције,
одржавања и заштите општинских, некатегорисаних путева и улица уз сагласност Оснивача.
Члан 9.
Дирекција је дужна да обезбеди управљање саобраћајем на општинским,
некатегорисаним путевима и улицама у складу са прописима којима се уређује безбедност
саобраћаја на путевима.
Дирекција је дужна да означава и води евиденције о општинским путевима и улицама и
о саобраћајно-техничким и другим подацима за те путеве.
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Члан 10.
Дирекцији се поверава вршење јавних овлашћења која су прописана Законом о
јавним путевима односно издавање:
1. сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључка на јавни пут,
2. сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода,
железничке пруге и других сличних објеката као и телекомуникационих и
електроводова, инсталација, постројења и сл. на јавном путу,
3. сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода,
железничке пруге и других сличних објеката као и телекомуникационих и
електроводова, инсталација, постројења и сл. у заштитном појасу пута,
4. сагласности за измену саобраћајних површина пратећих саобраћаја пута,
5. сагласности за одржавање спортске или друге манифестације на путу,
6. посебне дозволе за обављање ванредног превоза на путу и
7. одобрења за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно
или звучно обавештавање или оглашавање на јавном путу, односно поред тог пута
Члан 11.
Дирекција је дужна да обезбеди трајно, непрекидно и квалитетно одржавање и
заштиту пута и да обезбеди несметано и безбедно одвијање саобраћаја на њему.
Дирекција одговара за штету која настане корисницима пута због пропуштања
благовременог обављања појединих радова на редовном одржавању пута прописаних
Законом односно Одлуком, односно због извођења тих радова супротно прописаним
техничким условима и начину њиховог извођења.

III ЗАШТИТА ОПШТИНСКИХ, НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА
ТЕРИТО РИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА
Члан 12.
Под заштитом пута подразумева се забрана или ограничавање радова на општинским
и некатегорисаним путевима и улицама, заштитном појасу и појасу контролисане изградње,
прописаних Законом и овом Одлуком, а све у циљу очувања њихове употребне вредности.
Члан 13.
Под заштитом пута у смислу ове Одлуке подразумева се нарочито:
1) Заштита оштећења трупа пута;
2) Заштита путних и грађевинских објеката и опреме пута;
3) заштита саобраћајне сигнализације;
4) контрола тежине, осовинског оптерећења и димензија возила и терета
приликом обављања ванредног превоза;
5) спречавање бесправне изградње у трупу пута и заштитном појасу пута;
6) обавештавање корисника путева о стању и проходности путева.
Послове из предходног става обавља Дирекција и надлежни орган општине.
Члан 14.
Носилац права службености, као и других права у складу са Законом и Одлуком,
може да изводи радове на путу и у заштитном појасу пута (грађење , постављање и одржвање
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водовода, канализације, топловода, железничке пруге и других сличних објеката, као и
телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл.) само ако је за
извођење тих радова прибавио сагласност Дирекције, која садржи саобраћајно-техничке
услове.
Дирекција је дужна је да обезбеди контролу извођења радова у заштитном појасу
пута.
Члан 15.
Заштитни појас је површина уз ивицу земљишног појаса, са сваке стране пута, чија
ширина износи за општинске путеве 5 метара, а за некатегорисане путеве 3 метра.
Одредбе претходног става овог члана примењује се и на ширину заштитног појаса у
насељима осим ако није другачије одређено просторним планом или неким другим нижим
планским актом.
Члан 16.
У заштитном појасу поред општинских и некатегорисаних путева и улица не могу се
градити грађевински и други објекти (стамбени, пословни, помоћни објекти, споменици,
септичке јаме, бунари и др.) као и постављање постројења, уређаја и инсталација, осим
изградње саобраћајних површина пратећих садржаја као и инсталација које служе
потребама јавног пута и саобраћаја на путу.
У заштитном појасу из става 1. овог члана може да се гради, односно поставља,
водовод, канализација, телекомуникациони и електроводови по претходно прибављеној
Дирекције која садржи саобраћајно техничке услове
Дирекција је дужна да обезбеди контроле извођење радова из става 2. овог члана.
Члан 17.
Ограде, дрвеће и засади поред путева и улица подижу се тако да не ометају
прегледност пута и улица и не угрожавају безбедност саобраћаја.
Члан 18.
Дрвореди и живе ограде се морају неговати и одржавати тако да размак између
стабала високог дрвећа мора износити најмање 3 метра, а гране које се пружају на пут морају
се кресати, а живе ограде орезивати, тако да ни у ком случају не улазе у зону земљишног
појаса, како би се омогућило проветравање и осунчавање пута.
У циљу заштите општинских и некатегорисаних путева и улица на територији
општине Рача власници односно корисници земљишта морају у потпуности уклонити
постојеће шибље, дрвеће и друго растиње у зони потребне прегледности и исто одржавати
најмање једанпут годишње најкасније до 30. априла текуће године.
Власници, односно корисници земљишта дужни су да уклоне постојеће засаде поред
путева у општој употреби, за које општински орган управе надлежан за инспекцијске
послове утврди да сметају прегледности или да на други начин угрожавају безбедност
саобраћаја на путу.
Ако власник односно корисник земљишта не уклони засаде – високо и ниско растиње
у одређеном року, општински орган управе надлежан за инспекцијске послове донеће
Решење да Дирекција која се стара о одржавању и заштити путева уклони растиње о трошку
власника односно корисника земљишта.
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Члан 19.
На раскрсницама путева и улица морају се обезбедити зоне прегледности у складу са
прописима.
У зонама потребне прегледности забрањено је подизати засаде, ограде и дрвеће,
остављати предмете и материјале, постављати постројења и уређаје и градити објекте,
односно вршити друге радње које ометају прегледност пута.
Власник, односно корисник земљишта, које се налази у зони потребне прегледности,
дужан је да, уклони засаде, ограде, дрвеће, предмете, материјале, постројења, уређаје и
објекте из става 2.овог члана, у циљу обезбеђења прегледности пута.
Члан 20.
Лице које управља објектом, постројењем, уређајем, инсталацијом и водовима,
уграђеним у пут, дужно је да одржава тај објекат, постројење, уређај, инсталацију и вод, на
начин којим се не оштећује пут, односно не угрожава безбедност саобраћаја или не омета
одржавање пута.
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 без
одлагања обавести Дирекцију
Лице из става 1. овог члана,отклањању оштећења, односно квара, којим се не
оштећује пут или не угрожава безбедност саобраћаја, приступа по претходно прибављеној
сагласности Дирекције.
Трошкове извођења радова из ст. 2. и 3. овог члана, као и трошкове извођења радова
на враћању пута у првобитно стање сноси лице из става 1. овог члана.
Члан 21.
Забрањено је остављање грађевинског и другог материјала на коловозу пута и улица,
као и поред пута и улица, тј. у земљишном и заштитном појасу пута.
Члан 22.
Возило које се онеспособи за даљу вожњу, као и терет који је пао са возила, ималац
возила, односно терета дужан је да уклони са трупа пута одмах, а најкасније у року од два
часа од тренутка онеспособљавања возила, односно падања терета.
Ако ималац возила или терета не изврши уклањање у року из става 1. овог члана,
уклањање ће извршити Дирекција најкасније у року од 12 часова од тренутка
онеспособљавања возила, односно падања терета о трошку имаоца возила, односно терета.
Возило које се онеспособи за даљу вожњу, као и терет који је пао са возила ималац
возила, односно терета дужан је да уклони са земљишног појаса пута одмах, а најкасније у
року од 12 часова од тренутка онеспособљавања возила, односно падања терета.
Ако ималац возила или терета уклањање не изврши у року из става 3. овог члана,
уклањање ће извршити Дирекција најкасније у року од 24 часа од тренутка онеспособљавања
возила, односно падања терета о трошку имаоца возила, односно терета.
Уклањање возила, односно терета, са трупа или земљишног појаса јавног пута из ст.
1. до 4. овог члана мора се извршити тако да се не нанесе штета јавном путу.
Члан 23.
Сусед општинског и некатегорисаног пута дужан је да омогући слободно отицање
воде и одлагање снега са пута на његово земљиште, уз накнаду проузроковане штете.
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Сусед општинског, некатегорисаног пута и улице дужан је да омогући прилаз путу
или путном објекту ради извођења радова на одржавању пута или путног објекта, уз накнаду
проузроковане штете.
Дирекција је дужна је да закључи уговор са суседом јавног пута да на суседовом
земљишту изгради одводне канале и друге уређаје за одвођење воде од трупа пута као и да
постави привремене или сталне уређаје и регулације, односно подигне засаде, за заштиту
пута и саобраћаја на њему од снежних лавина, сметова, буке, заслепљујућих ефеката и
других штетних утицаја, ако се исти не могу изградити, поставити, односно подићи на путу.
Одредбе ст. 1. до 3. овог члана сходно се примењују и на власнике, односно
непосредне држаоце земљишта, у случају када се њихово земљиште користи у исте сврхе.
Дирекција је дужна да туцаник, шљунак и други материјал којим се насипају
општински и некатегорисани путеви равномерно распореде по коловозу водећи рачуна да се
не засипају путни јаркови (канали).
Члан 24.
Рекламне табле, рекламни панои, уређаји за сликовно или звучно обавештавање или
оглашавање (у даљем тексту: натписи), могу се поставити поред општинских путева и улица,
на тај начин да не угрожавају безбедност саобраћаја.
Постављање натписа врши се на основу одобрења које издаје Одељење за урбанизам
уз претходно прибављену сагласнос Дирекције.
Натписе је дужно да одржава лице које је захтевало њихово постављање.
У случају непридржавања одредбе из претходног става, натпис ће уклонити надлежни
орган општинске управе на терет власника, односно корисника.
Натписи не смеју заклањати саобраћајни знак, односно умањивати видљивост
саобраћајног знака нити својим изгледом, бојом, обликом и текстом бити слични неком
саобраћајном знаку, нити скретати пажњу учесника у саобраћају тако да доведу у опасност
безбедност саобраћаја
Члан 25.
Возило (празно или натоварено) које прекорачује дозвољену тежину, осовинско
оптерећење или димензије (ванредни превоз) може се користити на општинским и
некатегорисаним путевима и улицама само на основу посебне дозволе, које издаје Дирекција,
којом се одређују услови и начин превоза као и износ накнаде за ванредни превоз.
Штету насталу због ванредног превоза сноси превозник.
О издатим дозволама Дирекција писмено обавештава надлежни орган Министарства
унутрашњи послова.
Члан 26.
На општинском и некатегорисаном путeвима и улицама забрањено је нарочито:
1) привремено или трајно заузимање пута;
2) извођење радова на путу који нису у вези са изградњом, реконструкцијом,
одржавањем и заштитом пута;
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, путни јарак и из путног
јарка;
5) спречавање отицања вода са пута, а посебно из путног јарка и из пропуста кроз
труп пута и спречавање даљег отицања вода ка њиховим реципиентима;
6) просипање, остављање или бацање материјала, предмета и смећа на пут;
7) замашћивање пута мазивима или другим сличним материјама;
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8) постављање и коришћење светла или других светлосних уређаја на путу и поред
пута, којима се омета одвијање саобраћаја на путу;
9) орање и извођење других пољопривредних радова на путу, банкинама, косинама и
земљишном појасу;
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 и поред пута, као и отпадних предмета и
материјала;
13) наношење блата са прилазног пута на пут;
14) пуштање стоке на пут и поред пута без надзора, напасање и напајање стоке на путу
и поред пута;
15) окретање запреге, трактора, плуга и других пољопривредних машина и оруђа на
путу;
16) кочење запрежних возила спречавањем окретања точкова;
17) укључивање возила на пут и искључивање са пута ван прикључка или укрштаја и
наношење блата на пут;
18) заустављање или остављање возила којим се омета коришћење пута;
19) свако чињење којим се оштећује или би се могао оштетити пут или ометати
одвијање саобраћаја на путу.
Члан 27.
Дирекција је дужна да у обављању послова заштите пута, свакодневно спроводи
активности на утврђивању заузећа пута, бесправног извођења радова на путу и у заштитном
појасу и свих других чињења којима се битно оштећује, или би се могао оштетити пут или
ометати одвијање саобраћаја на путу.
Члан 28.
Дирекција покреће поступак код општинског органа надлежног за послове саобраћаја
за ограничавање коришћења општинског и некатегорисаног пута и улице, ако је пут у таквом
стању да:
1) саобраћај није могућ или је могућ саобраћај појединих врста возила;
2) саобраћај појединих врста возила може бити штетан за пут и
3) то захтевају основани разлози који се односе на заштиту пута и безбедност
саобраћаја.
Истовремено са покретањем поступка из става 1. овог члана, Дирекција предузима
мере обезбеђења пута постављањем припадајуће саобраћајне сигнализације и о предузетим
мерама обавештава министарство надлежно за унутрашње послове и јавност путем средстава
јавног информисања.
Члан 29.
Дирекција
поставља, замењује, допуњује и обнавља саобраћајну сигнализацију,
опрему пута и објекте и опрему за заштиту пута, саобраћаја и околине
Дирекција је дужна да редовно чисти саобраћајну сигнализацију и опрему пута.
Члан 30.
Надлежни орган, забраниће саобраћај или саобраћај одређене врсте возила, на путу,
његовом делу или путном објекту, на предлог Дирекције, у следећим случајевима:
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1) ако се 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 врста возила у саобраћају наносило штету путу, његовом
делу или путном објекту;
3) ако то захтева извођење радова на реконструкцији и одржавању пута и
4) ако то захтевају други разлози заштите пута и безбедности саобраћаја на путу.
Општа забрана саобраћаја на путу, његовом делу или путном објекту, може бити
привремена, а забрана саобраћаја за одређене врсте возила на путу, његовом делу или путном
објекту, може бити привремена или стална.

IV ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА И УЛИЦА
Члан 31.
Под одржавањем путева и улица сматрају се радови којима се обезбеђује несметан и
безбедан саобраћај и чува употребна и реална вредност општинских путева, некатегорисаних
путева и улица.
Дирекција је дужна да при извођењу радова из става 1. овог члана обезбеди несметан
и безбедан саобраћај и очува употребну вредност пута.
Одржавање општинских, некатегорисаних путева и улица обухвата редовно,
периодично и ургентно одржавање који су прописани одредбама Закона о јавним путевима.
Члан 32.
Одржавањем путева и улица у зимском периоду сматрају се радови и активности
неопходни за обезбеђење проходности и безбедности саобраћаја на општинским путевима и
улицама на територији општине Рача, који могу бити угрожени снежним падавинама,
завејавањем услед дејства ветра или поледицом услед ниске температуре или појаве ледене
кише.
Члан 33.
Зимско одржавање путева и улица уређује се Програмом рада зимске службе који
доноси Дирекциаја најкасније до 15. октобра текуће године, а за наступајући зимски период.
Члан 34.
Радови на одржавању пута по правилу се изводе тако да се не забрањује саобраћај на
путу.
У случају да се радови из става 1. овог члана не могу извести без забране саобраћаја,
надлежан општински орган по претходно прибављеном мишљењу министарства надлежног
за унутрашње послове, доноси решење о забрани саобраћаја, у којем утврђује којим ће се
другим путем одвијати саобраћај и под којим условима уз сагласност Дирекција на који се
врши преусмеравање саобраћаја.
У случају забране саобраћаја из става 2. овог члана, Дирекција је дужна да путем
средстава јавног информисања обавести јавност 48 часова пре почетка забране саобраћаја.
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V ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ОПШТИНСКИХ, НЕКАТЕГОРИСАНИХ
ПУТЕВА И УЛИЦА
Члан 35.
Изградња и реконструкција општинских, некатегорисаних путева и улица врши се у
складу са Законом о планирању и изградња и у складу са Законом о јавним путевима на
основу годишњих и средњорочних планова, односно програма рада Дирекције на који
сагласност даје Скупштина општине Рача.
Члан 36.
Општински путеви и улице морају да се планирају, пројектују и граде тако да се
планска и техничка решења ускладе са најновијим знањима технике пројектовања и
изградње путева и улица са захтевима безбедности саобраћаја, са економским начелима и
мерилима за оцену оправданости њихове изградње.
Општински путеви и улице, део пута и путни објекат подобан је за употребу када се
на начин прописан Законом утврди да пут, путни објекат испуњава техничке прописе и
стандарде у области бетбедности саобраћаја.
Члан 37.
Инвеститор је дужан да, најмање 30 дана пре почетка радова на изградњи, односно,
реконструкцији пута или путног објекта о томе обавести јавност путем средстава јавног
информисања или на други уобичајени начин.
Лица, који су имаоци и која су дужна да се старају о објектима, постројењима,
уређајима, инсталацијама и водовима уграђеним у труп пута и у земљишном појасу, односно
у путном објекту (канализација, водовод, електричне, телекомуникационе инсталације и сл.),
усклађују радове на истим са радовима на реконструкцији пута и улице.
Инвеститор је дужан да, најмање 60 дана пре почетка радова из става 1. овог члана,
писмено обавести лица из става 2. овог члана о почетку радова.
Лица из става 2. овог члана дужна су да при реконструкцији или извођењу других
радова на путу и улици о свом трошку, а при изградњи пута о трошку инвеститора пута,
изместе објекте, постројења, уређаје, инсталације и водове, или их прилагоде насталим
променама.
У случају да лица из става 2. овог члана не изместе, односно не прилагоде објекте,
постројења, уређаје, инсталације и водове до почетка извођења радова на изградњи, односно
реконструкцији пута и улице или извођењу других радова на путу, одговарају за штету која
настане због неблаговременог отпочињања извођења тих радова.
Члан 38.
Дирекција је дужна да у року од 15 дана од дана достављања употребне дозволе,
поднесе захтев за упис права коришћења на путу, као и права службености и других права
одређених законом која се установљавају на путу у корист других лица у јавне књиге и
званичне евиденције у које се уписују права на непокретности.
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VI НАДЗОР
Члан 39.
Инспекцијски надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке донетих на основу Закона
о јавним путевима врши надлежан инспектор Општинске управе општине Рача.
Члан 40.
Инспектор има право и дужност да проверава:
1) радове на изградњи, реконструкцији и одржавању пута, његовог дела и путног
објекта;
2) стање пута, његовог дела и путног објекта;
3) правилно одржавање пута, његовог дела и путног објекта у складу са
техничким и другим прописима и условима којима се осигурава способност
пута, његовог дела и путног објекта за несметано и безбедно одвијање
саобраћаја;
4) услове одвијања саобраћаја на путу;
5) да ли се правилно и редовно спроводе прописане мере заштите пута;
6) да ли је за изградњу и реконструкцију пута, његовог дела и путног објекта
издато одобрење за изградњу, односно да ли је одобрење издато на прописан
начин;
7) да ли се ванредни превоз врши са посебном дозволом.
Поред послова из става 1. овог члана инспектор обавља и друге послове утврђене овом
Одлуком и Законом.
Члан 41.
У вршењу инспекцијског надзора инспектор је овлашћен да:
1) предложи надлежном органу забрану саобраћаја или саобраћаја одређене врсте
возила, на путу, његовом делу или путном објекту;
2) нареди отклањање недостатака на путу, његовом делу или путном објекту
којима се угрожава или може бити угрожена безбедност саобраћаја;
3) нареди рушење и уклањање објеката изграђених, односно постављених у
заштитном појасу пута и уклањање депонија отпада и смећа,
4) нареди рушење или уклањање ограда, дрвећа, засада, грађевинског и другог
материјала и натписа подигнутих, остављених или постављених супротно
одредбама ове Одлуке;
5) нареди рушење и уклањање објеката, цевовода, водова, инсталација, натписа,
ограда, дрвећа, засада, грађевинског и другог материјала са пута, његовог дела,
путног објекта и земљишног појаса, 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 пута, његовог дела и
путног објекта, а који могу угрозити њихову стабилност и безбедност
саобраћаја;
7) искључи из саобраћаја на путу возило којим се обавља ванредни превоз без
посебне дозволе;
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8) нареди постављање физичких препрека којима се онемогућава прикључење на
државни пут, прикључком или укрштањем путева, односно прикључком
прилазног пута на државни пут, без претходно прибављене сагласности Јавног
предузећа, односно одобрења за изградњу;
9) нареди уклањање заустављеног или остављеног возила којим се омета
коришћење пута.
Поред овлашћења из става 1. овог члана инспектор има и друга овлашћења
утврђена Законом.
Члан 42.
Ако је пут, његов део или путни објекат у таквом стању да се на њему не може
одвијати безбедан саобраћај, инспектор ће наредити да се без одлагања предузму мере
обезбеђења, а по потреби може привремено забранити саобраћај на путу, његовом делу или
путном објекту.
Члан 43.
Против решења инспектора може се изјавити жалба Општинском већу општине Рача у
року од осам дана од дана достављања.
Жалба изјављена против решења из става 1. овог члана не одлаже извршење решења
којим се забрањују радови или саобраћај односно радови којим се наређује отклањање
недостатака на општинским и некатегорисаним путевима на којима је угрожена безбедност
саобраћаја.
VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 44.
Новчаном казном од 100.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за прекршај правно
лице ако:
1. Ако поступа супротно члану 7. став 2. овe Одлуке
2. Ако поступа супротно члану 9 став 2. овe Одлуке
3. Ако поступа супротно члану 14 став 2. овe Одлуке
4. Ако поступа супротно члану 16. овe Одлуке
5. Ако поступа супротно члану 17. овe Одлуке;
6. Ако поступа супротно члану 18. ове Одлуке;
7. Ако поступа супротно члану 19. ове Одлуке;
8. Ако поступа супротно члану 20. ове Одлуке;
9. Ако поступа супротно члану 21. ове Одлуке;
10. Ако поступа супротно члану 22. Ове Одлуке
11. Ако поступа супротно члану 23 ове Одлуке
12. Ако поступа супротно члану 24. ове Одлуке;
13. Ако поступа супротно члану 25. став 1.ове Одлуке;
14. Ако поступа супротно члану 26. ове Одлуке
15. Ако поступа супротно члану 27. Одлуке
16. Ако поступа супротно члану 28. ове Одлуке
17. Ако поступа супротно члану 29. Одлуке
18. Ако поступа супротно члану 30. Одлуке
19. Ако поступа супротно члану 31. Став 2. Одлуке
20. Ако поступа супротно члану 34Одлуке
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21. Ако поступа супротно члану 35. Став 3. Одлуке
22. Ако поступа супротно члану 36 Одлуке
23. Ако поступа супротно члану 38. Одлуке
Члан 45.
Новчаном казном од 25.000,00 до 250.000,00 динара казниће се за прекршај
предузетник ако:
1. Ако поступа супротно члану 7. став 2. овe Одлуке
2. Ако поступа супротно члану 9. став 2. овe Одлуке
3. Ако поступа супротно члану 14. став 2. овe Одлуке
4. Ако поступа супротно члану 16. овe Одлуке
5. Ако поступа супротно члану 17. овe Одлуке;
6. Ако поступа супротно члану 18. ове Одлуке;
7. Ако поступа супротно члану 19. ове Одлуке;
8. Ако поступа супротно члану 20. ове Одлуке;
9. Ако поступа супротно члану 21. ове Одлуке;
10. Ако поступа супротно члану 23 ове Одлуке
11. Ако поступа супротно члану 22. Ове Одлуке
12. Ако поступа супротно члану 24. ове Одлуке;
13. Ако поступа супротно члану 25. Став 1.ове Одлуке;
14. Ако поступа супротно члану 26. Одлуке
15. Ако поступа супротно члану 29. Одлуке
16. Ако поступа супротно члану 30. Одлуке
17. Ако поступа супротно члану 31. Став 2. Одлуке
18. Ако поступа супротно члану 34 Одлуке
19. Ако поступа супротно члану 35. Став 3. Одлуке
20. Ако поступа супротно члану 36 Одлуке
21. Ако поступа супротно члану 38. Одлуке
Члан 46.
Новчаном казном од 5.000,00 до 25.000,00 динара казниће се за прекршај физичко
лице ако:
1. Ако поступа супротно члану 7. став 2. овe Одлуке
2. Ако поступа супротно члану 16. став 1.и 2. овe Одлуке
3. Ако поступа супротно члану 17. овe Одлуке;
4. Ако поступа супротно члану 18. ове Одлуке;
5. Ако поступа супротно члану 19. ове Одлуке;
6. Ако поступа супротно члану 20. ове Одлуке;
7. Ако поступа супротно члану 21. ове Одлуке;
8. Ако поступа супротно члану 22. oве Одлуке
9. Ако поступа супротно члану 23 ове Одлуке
10. Ако поступа супротно члану 24. ове Одлуке;
11. Ако поступа супротно члану 25. Став 1.ове Одлуке;
12. Ако поступа супротно члану 26. Одлуке
13. Ако поступа супротно члану 36. Одлуке
14. Ако поступа супротно члану 38. Одлуке
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VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 47.
На све остале случајеве који нису регулисани овом одлуком сходно ће се
примењивати одредбе Закона о јавним путевима („Службени гланик РС“, број 101/05, 123/07,
101/11, 93/2012 и 104/2013),
Члан 48.
Даном ступања на снагу ове Oдлуке престаје да важи Одлука о локалним и
некатегорисаним путевима на територији општине Рача ( „Службени гласник општине Рача“
број 4/05, 12/10 и 16/13)
Члан 49.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-59/2015-I-01
Дана: 02.07.2015. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 50. став 3. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник
РС", број 119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др. закон),
Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на
седници одржаној дана 02.07.2015. године, донела је:

OДЛУКУ
1. Даје се сагласност ЈП „Дирекција за изградњу општине Рача“, Рача, на

Програм пословања за 2015. годину, број 23, од 12.06.2015. године.
2. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-60/2015-I-01
Дана: 02.07.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС",
број 129/07 и 83/14-др. закон) и члана 45. став 1. тачка 10) Статута општине Рача ("Сл. гласник
општине Рача", број 6/08, 2/2010 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на предлог
Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 02.07.2015. године, донела је:
ОДЛУКУ
о давању сагласности на Статут Туристичке организације општине Рача

1. Даје се сагласност на Статут Туристичке организације општине Рача, број 725/2015, од 08.06.2015. године.
2. Статут Туристичке организације општине Рача, број 72-5/2015, од 08.06.2015.
године, чини саставни део ове Одлуке.
3. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-61/2015-I-01
Дана: 02.07.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 50. став 3. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник
РС", број 119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др. закон),
Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на
седници одржаној дана 02.07.2015. године, донела је:

OДЛУКУ
1. Даје се сагласност ЈКП „Рача“, Рача, на прву измену Програма

пословања и улагања у развој комуналних делатности у 2015. годину, број
241/1, од 30.06.2015. године.
2. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-62/2015-I-01
Дана: 02.07.2015. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.
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На основу члана 35. став 7. Закона о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'',
број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС,
50/2013-одлука УС, 54/2013-одлука УС и 98/2013 – одлука УС, 132/2014 и 145/2014), члана
130. Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Службени гласник
РС“, број 132/2014), члана 32. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник
РС'', број 129/2007), члана 45. став 1. тачка 6. Статута општине Рача (''Сл.гласник општине
Рача'', број 6/08 и 2/2010 и 12/2010) и Одлуке о изради Прве измене и допуне Плана
генералне регулације градског насеља Рача (''Службени гласник општине Рача'', бр. 21/2013),
Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на седници одржаној
дана 02.07.2015. године, донела је:
ПРВУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ГРАДСКОГ НАСЕЉА РАЧА
Прва измена и допуна Плана генералне регулације градског насеља Рача (у даљем тексту:
Прва измена и допуна ПГР-е Рача) је урађена на основу Одлуке о изради Прве измене и
допуне Плана генералне регулације градског насеља Рача (број 020-67/2013-I-01 од
30.12.2013. године), која је објављена у “Службеном гласнику општине Рача”, број 21/13).
Предметна одлука је донета уз претходно прибављено мишљење Комисије за планове СО
Рача, на седници одржаној 13.11.2013. године.
У поступку доношења предметне одлуке, донета је и Одлука о неприступању изради
стратешке процене утицаја прве измене и допуне плана генералне регулације градског
насеља Рача на животну средину (број 350-24/2013-IV-00 од 25.12.2013. године), која је
објављена у “Службеном гласнику општине Рача”, број 21/13.
Основни повод за израду Прве измене и допуне ПГР-е Рача је:
 поступање и усклађивање са Извештајем о извршеној контроли усклађености, број
350-01-00001/2012-05 од 19.11.2012. године (Министарство грађевинарства и
урбанизма);
 усклађивање са изменама закона и прописа, донетих после доношења Плана
генералне регулације градског насеља Рача (бр. 020-26/2012-I-01 од 30.08.2012.
године, “Службени гласник општине Рача”, број 11/12), уз правно-техничку редакцију
и замену термина “локацијска дозвола” са термином “одговарајући Акт у складу са
законом”.
За израду Прве измене и допуне ПГР-е Рача коришћени су прикупљени подаци и услови,
који су саставни део документационе основе Плана генералне регулације градског насеља
Рача, осим података и услова којима је истекла важност или је проистекла потреба додатне
сарадње са надлежним институцијама, због измене закона или прописа, па је накнадно
обављена сарадња и прикупљени су подаци и услови од следећих институција:
 допуна услова, ЈП “Путеви Србије”, број 953-955/14-1 од 30.01.2014. године (пошто је
ступила на снагу Уредба о категоризацији државних путева - “Службени гласник РС”,
број 105/13 и 119/13, обављена је додатна сарадња, јер је мишљење број 953-2432/13
од 11.02.2013. године издато на основу Уредбе о категоризацији државних путева “Службени гласник РС”, број 14/12);
 сагласност, “Телеком Србија”, Извршна јединица Крагујевац, број 432515/1-2013 од
27.12.2013. године (јер је истекла важност првобитних услова број 302160/1 од
25.08.2010. године, која је износила годину дана);
 електроенергетска сагласност, ПД за дистрибуцију електричне енергије “Центар”
д.о.о. ЕД “Електрошумадија” Крагујевац, број 1-3-18112 од 11.12.2013. године (јер је
истекла важност првобитне сагласности број 1-3-8582 од 29.11.2010. године, која је
износила две године).
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Правни основ за израду Прве измене и допуне ПГР-е Рача је:






Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09- исправка,
64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 54/13 – одлука УС
и 98/13 – одлука УС);
члан 130. Закона о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи („Службени
гласник РС“, број 132/2014);
Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Службени
гласник РС“, број 31/10, 69/10 и 16/11);
Одлука о изради Прве измене и допуне Плана генералне регулације градског насеља
Рача (“Службени гласник општине Рача”, број 21/13).

Прва измена и допуна ПГР-е Рача у текстуалном делу, обухвата:
 измена и допуна и прецизирање у поглављу 2. Правила уређења, 2.4. Подела
грађевинског земљишта на јавне и остале намене, 2.4.1. Грађевинско земљиште јавних
намена, Комунални објекти (сточна пијаца);
 измена и допуна и прецизирање у поглављу 2. Правила уређења, 2.5. Трасе, коридори
и регулација саобраћајница и јавне комуналне инфраструктуре, 2.5.1. Саобраћајна
инфраструктура;
 измена и допуна и прецизирање у поглављу 2. Правила уређења, 2.6. Урбанистичке
опште и посебне мере заштите, 2.6.1. Заштита животне средине;
 измена и допуна и прецизизирање у поглављу 2. Правила уређења, подпоглављима
2.6.4. Мере заштите од ратних разарања, 2.6.5. Мере енергетске ефикасности
изградње, 2.6.6. Мере и стандарди приступачности, 2.7. Инжењерско-геолошки
услови;
 измена и допуна и прецизирање у поглављу 3. Правила грађења, подпоглављима 3.1.
Правила грађења на грађевинском земљишту јавних намена, 3.2. Правила грађења на
грађевинском земљишту осталих намена, 3.3. Правила грађења на пољопривредном
земљишту, 3.4. Правила грађења на водном земљишту;
 измена и допуна и прецизирање у поглављу 4. Завршне одредбе, 4.3. Смернице за
примену и спровођење плана;
 измена и допуна (правно-техничка редакција) текста, са усаглашавањем са актуелним
и важећим законима и подзаконским актима, у осталом делу текста, који није
набројан у претходним ставовима.
Граница Прве измене и допуне ПГР-е Рача у графичком делу, обухвата три раскрснице:
 раскрсница ул. Опленачке (ГС I број 1, чија траса прати коридор државног пута IБ
реда број 27) и улице ГП I број 3 - на стационажи km 715+760 ДП IБ-27 (М-4), део
кп.бр. 287 и 288 КО Рача;
 раскрсница ул. Цара Лазара (ГС I број 1, чија траса прати коридор државног пута IБ
реда број 27) и улице ГП I број 3 - на стационажи km 720+150 ДП IБ-27 (М-4), део
кп.бр. 292 КО Рача;
 раскрсница ул. Војводе Павла Цукића (ГС I број 2, чија траса прати коридор
државног пута IIА реда број 157) и улице ГП I број 3 - на стационажи km 57+946 ДП
IIА-157 (Р-109), део кп.бр. 651 КО Рача.
Саставни део Прве измене и допуне ПГР-е Рача су следећи графички прикази:
5. Функционална организација саобраћајне инфраструктуре........................ 1:5.000
6.

Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина
јавне намене, нивелациони план и урбанистичка регулација са
грађевинским линијама.................................................................................

1:2.500
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ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ
1. УВОДНИ ДЕО
У поглављу 1. Уводни део, потпоглављу 1.1. Правни и плански основ, у четвртом ставу, иза
речи: Регионални план за подручје Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расинског
управног округа, додаје се, у загради: “Службени гласник РС”, број 39/2014.
У поглављу 1. Уводни део, потпоглављу 1.3. Обухват Плана и грађевинског подручја, 1.3.1.
Опис границе обухвата плана, брише се: државног пута II реда број 150, а додаје се: пута.
У поглављу 1. Уводни део, потпоглављу 1.3. Обухват Плана и грађевинског подручја, 1.3.2.
Опис границе грађевинског подручја, брише се: државног пута II реда број 150, а додаје се:
пута.
ПЛАНСКИ ДЕО
2. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА
У поглављу 2. Правила уређења, потпоглављу 2.2. Карактеристичне целине и зоне:
 IV - Просторна целина “Извориште”, брише се: државног пута II реда број 150 и
замењује са: државног пута I Б реда број 27. (М-4);
 VI – Просторна целина “Доња Рача”, брише се: државног пута II реда број 150 и
замењује са: државног пута I Б реда број 27. (М-4).
У поглављу 2. Правила уређења, подтпоглављу 2.4.Подела грађевинског земљишта на јавне и
остале намене, 2.4.1. Грађевинско земљиште јавних намена, Јавно зеленило, Самосталне
зелене површине, у првом ставу, иза речи: угоститељске са отвореним баштама, додаје се: у
рубним деловима парка.
У поглављу 2. Правила уређења, потпоглављу 2.4.Подела грађевинског земљишта на јавне и
остале намене, 2.4.1. Грађевинско земљиште јавних намена, Комунални објекти, у другом
ставу, додаје се: С обзиром на малу површину сточне пијаце, Планом је предвиђено
одвођење отпадних вода (вода од прања платоа и релативно малих количина осочних вода,
које ће бити вишеструко разблажене прањем платоа) преко таложнице у мрежу градске
канализације.
У поглављу 2. Правила уређења, потпоглављу 2.4.Подела грађевинског земљишта на јавне и
остале намене, 2.4.1. Грађевинско земљиште јавних намена, Ватрогасна станица, брише се:
државног пута II реда број 150 и замењује са: државног пута I Б реда број 27. (М-4).
У поглављу 2. Правила уређења, потпоглављу 2.4.Подела грађевинског земљишта на јавне и
остале намене, 2.4.2. Грађевинско земљиште осталих намена, Радне зоне/привређивање,
брише се: државног пута II реда и замењује са: државног пута I Б реда број 27. (М-4).
У поглављу 2. Правила уређења, потпоглављу 2.4.Подела грађевинског земљишта на јавне и
остале намене, 2.4.3. Биланс површина грађевинског земљишта:
 тачка 5.1. - брише се: државни пут II реда и замењује са: државни путеви, брише се
површина: 12,53 и замењује са: 14,93, брише се проценат 2,42 и замењује са: 2,88;
 тачка 5.2. - брише се површина: 33,08 и замењује са: 30,68, брише се проценат: 6,37 и
замењује са: 5,91.
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У поглављу 2. Правила уређења, потпоглављу 2.5. Трасе, коридори и регулација
саобраћајница и јавне комуналне инфраструктуре, 2.5.1. Саобраћајна инфраструктура,
Планирана концепција уличне мреже:
 додаје се нови став, који гласи: У складу са Уредбом о категоризацији државних
путева (“Службени гласник РС”, број 105/2013 и 119/2013), кроз градско насеље Рача,
пролазе следеће деонице државних путева:
◦ државни пут I Б реда број 27. државна граница са Босном и Херцеговином
(гранични прелаз Трбушница) – Лозница – Осечина – Ваљево – Лајковац - Ћелије Лазаревац – Аранђеловац – Крћевац – Топола – Рача – Свилајнац (М-4);
◦ државни пут II A број 157. Рача – Церовац (Р-109);
◦ државни пут II Б број 370. веза са државним путем 147. - Бошњане – Адровац (Р 109);
◦ државни пут II Б број 369. веза са државним путем 25-Борци-Рача (Р – 215).
 у првом ставу, брише се: државног пута II реда број 150 и замењује са: државног пута
I Б реда број 27. (М-4) и брише се: државним путем II реда број 171 и замењује са:
државним путем II А реда број 157;
 у трећем ставу, брише се, на два места: државног пута II реда број 150 и замењује са:
државног пута I Б реда број 27. (М-4).
У поглављу 2. Правила уређења, потпоглављу 2.5. Трасе, коридори и регулација
саобраћајница и јавне комуналне инфраструктуре, 2.5.1. Саобраћајна инфраструктура,
Функционални ранг саобраћајница:
 у трећем ставу, у првој алинеји, брише се: државног пута II реда број 150 и замењује
са: државног пута I Б реда број 27. (М-4);
 у трећем ставу, у другој алинеји, брише се: државног пута II реда број 171 и замењује
са: државног пута II А реда број 157;
 у четвртом ставу, брише се: путева који су прекатегорисани у општинске путеве,
након доношења Уредбе о категоризацији државних путева (“Службени гласник РС”,
број 14/2012) и замењује са: путева који су прекатегорисани у државне путеве, након
доношења Уредбе о категоризацији државних путева (“Службени гласник РС”, број
105/13 и 119/13).
У поглављу 2. Правила уређења, потпоглављу 2.5. Трасе, коридори и регулација
саобраћајница и јавне комуналне инфраструктуре, 2.5.1. Саобраћајна инфраструктура додаје
се нови став:
Станица за снабдевање горивом
Станице за снабдевање горивом се третирају као комерцијална намена. На постојећим
локацијама, може се дозволити адаптација и санација, у циљу побољања техничкотехнолошких карактеристика, саобраћајних и услова заштите животне средине, уз повећање
капацитета, у складу са просторним могућностима локације.
Нове локације формирати на комплексима, минималне површине 10 ари, уз обезбеђење
адекватних саобраћајних, противпожарних и еколошких услова, уз израду урбанистичког
пројекта, пре издавања локацијске дозволе.
У поглављу 2. Правила уређења, потпоглављу 2.5. Трасе, коридори и регулација
саобраћајница и јавне комуналне инфраструктуре, 2.5.2. Водоснабдевање, у осмом ставу, иза
речи: капацитет изворишта "Јајевац" је око 25l/s, додаје се, у загради: где треба прво
дефинисати и оверити резерве подземних вода.
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У поглављу 2. Правила уређења, потпоглављу 2.5. Трасе, коридори и регулација
саобраћајница и јавне комуналне инфраструктуре, 2.5.7. Гасификација:
 у првом ставу, иза речи: челичног гасовода радног притиска до, брише се: 16 и
замењује са: 12;
 у другом ставу, брише се: државног пута II реда број 150 и замењује са: државног пута
I Б реда број 27. (М-4) и брише се: државног пута II и замењује са: државног пута I Б;
 у четвртом ставу, брише се: државног пута II реда и замењује са: државног пута I Б
реда;
 у петом ставу, брише се: државног пута II реда и замењује са: државног пута I Б реда.
У поглављу 2. Правила уређења, потпоглављу 2.6. Урбанистичке опште и посебне мере
заштите, 2.6.1. Заштита животне средине, 2.6.1.1. Еколошка валоризација простора –
функционални екозонинг:
 у четвром ставу, брише се: државног пута II реда и замењује са: државног пута I Б
реда;
 у петом ставу, иза речи: Опште мере заштите животне средине, брише се прва
алинеја;
 у шестом ставу, брише се: државног пута II реда број 150 и замењује са: државног
пута I Б реда број 27. (М-4);
 у седмом ставу, брише се: државног пута II реда бр. 150 и замењује са: државног пута
I Б реда број 27. (М-4).
У поглављу 2. Правила уређења, потпоглављу 2.6. Урбанистичке опште и посебне мере
заштите, 2.6.1. Заштита животне средине, 2.6.1.2. Мере заштите животне средине, Заштита
вода:
 иза речи: Опште смернице и мере заштите вода, додаје се нова алинеја, која гласи:
дефинисање и овера резерви подземних вода;
 у делу са поднасловом Мере забране у циљу очувања и заштите квалитета водa,
брише се трећа алинеја и замењује са: забрањена је изградња водопропусних
септичких јама.
У поглављу 2. Правила уређења, потпоглављу 2.6. Урбанистичке опште и посебне мере
заштите, 2.6.1. Заштита животне средине, 2.6.1.2. Мере заштите животне средине, након
текста о заштити вода, додаје се нови поднаслов и следећи текст:
Мере заштите и коришћења подземних вода
Утврђивање и разврставање резерви минералних сировина - подземних вода у категорије и
класе, израда елабората о резервама подземних вода, вођење евиденције о стању резерви
подземних вода и приказивање података геолошких истраживања, представља обавезу у
циљу одрживог коришћења природних ресурса. Коришћење подземних вода као природног
ресурса, може се остварити према:
 условима заштите природе по којима се врше геолошка, истраживања (у заштићеном
и осталом подручју);
 одобрењу за детаљна хидрогеолошка истраживања;
 елаборату о утврђеним резервама и квалитету подземних вода;
 овери билансних резерви подземних вода.
За заштиту изворишта за јавно снабдевање водом за пиће, неопходна је израда Елабората о
санитарним зонама заштите изворишта којим се утврђује површина и просторно пружање
зона санитарне заштита.
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Носилац пројекта је у обавези да исходује сагласности за коришћење подземних вода.
Обавезна документација коју је неопходно приложити у процесу издавања сагласности:
 уцртана граница простора у коме ће се користити ресурс подземних вода, са јавним
саобраћајницама и другим објектима на том простору,
 уписани бројеви катастарских парцела;
 решење ресорног Министарства о утврђеним и овереним резервама ресурса подземне
воде у налазишту;
 пројекат коришћења - експлоатације ресурса подземних вода у налазишту;
 акт органа надлежног за послове урбанизма, о усаглашености коришћења подземне
воде са просторним и урбанистичким плановима;
 процена утицаја на животну средину, за обављање делатности коришћења ресурса
подземне воде;
 Решење о одређивању зона санитарне заштите;
 водни услови;
 сагласност на зоне санитарне заштите.
У поглављу 2. Правила уређења, потпоглављу 2.6. Урбанистичке опште и посебне мере
заштите, 2.6.1. Заштита животне средине, 2.6.1.2. Мере заштите животне средине, Мере
заштите изворишта водоснабдевања:
 у првом ставу, брише се: државног пута II реда број 150 и замењује са: државног пута
I Б реда број 27. (М-4);
 у четвртом ставу, иза речи: Услови и мере за ову зону, додаје се: тј. забрањује се.
У поглављу 2. Правила уређења, потпоглављу 2.6. Урбанистичке опште и посебне мере
заштите, 2.6.1. Заштита животне средине, 2.6.1.2. Мере заштите животне средине, Заштита од
бука и вибрација, у трећем ставу, брише се: државног пута II реда број 150 и замењује са:
државног пута I Б реда број 27. (М-4).
У поглављу 2. Правила уређења, потпоглављу 2.6. Урбанистичке опште и посебне мере
заштите, 2.6.1. Заштита животне средине, 2.6.1.2. Мере заштите животне средине, Заштита од
хемикалија хемијског удеса, интегрисано спречавањe и контрола загађивања животне
средине, у десетом ставу, иза речи Законом о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр.
111/09), додаје се, у загради: 92/11, 93/12.
У поглављу 2. Правила уређења, потпоглављу 2.6. Урбанистичке опште и посебне мере
заштите, 2.6.1. Заштита животне средине, Центар за рециклажу грађевинског отпада, додаје
се: Рециклажа грађевинског отпада је процес који може имати значајне утицаје на животну
средину, пре свега у зонама непосредног окружења (бука која настаје у процесу рециклаже,
развејавање прашине). Општинском Одлуком је одређена локација без разматрања могућих
утицаја на животну средину (предметна парцела је у непосредном окружењу школског
комплекса). На предметној локацији се може, као прелазно решење, одлагати грађевински
отпад, без рециклаже у складу са Одлуком, до реализације трансфер станице.
У поглављу 2. Правила уређења, потпоглављу 2.6. Урбанистичке опште и посебне мере
заштите, 2.6.1. Заштита животне средине, Управљање отпадом животињског порекла, брише
се: гробље за угинуле животиње и кућне љубимце (угинуле животиње и кућни љубимци,
кланични отпад, отпад из постројења за прераду меса, објеката за узгој животиња), до
успостављања система за управљање овом врстом отпада на националном нивоу,
организовати преко постојећих постројења за третман отпада животињског порекла
(постојећих кафилерија) и формирањем гробља за угинуле животиње и кућне љубимце (јаме
гробнице), као прелазног решења, према критеријумима и условима заштите животне
средине и замењује се следећим:
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(отпад настаје у кланицама, постројењима за прераду меса, објектима за узгој и држање
животиња и објектима ветеринарских станица, као и лешеви угинулих животиња) врши се
преко постројења за третман отпада животињског порекла (кафилерија) и гробаља за угинуле
животиње и кућне љубимце.
Постројења за третман отпада животињског порекла на територији Републике Србије постоје
у Сомбору, Београду (тренутно није у функцији), Ћуприји, Зрењанину, Бачкој Тополи,
Сремској Митровици и Врбасу, Житишту и Пландишту. Отпад животињског порекла се
може чувати на месту настанка највише 24 сата, након чега се посебним возилима
транспортује до места третмана. Ако чување животињских лешева и отпадака животињског
порекла траје дуже од овог рока, али не дуже од 72 часа, сабирање се врши само у
просторији која се хлади до +4°C, осим ако је обезбеђено смрзавање лешева и отпадака.
У следећем ставу, пре речи: Избор локације за формирање гробља за угинуле животиње и
кућне љубимце, додаје се нова реченица: Формирање гробља за угинуле животиње се врши
према критеријумима и условима заштите животне средине.
У поглављу 2. Правила уређења, потпоглављу 2.6. Урбанистичке опште и посебне мере
заштите, 2.6.2. Заштита културних добара, Валоризовани објекти градитељског наслеђа,
тачка 2, брише се: објекти народног градитељства, а додаје се: Објекти градитељског наслеђа
и у алинеји: црква Св. Петра и Павла у Рачи.
У поглављу 2. Правила уређења, потпоглављу 2.6. Урбанистичке опште и посебне мере
заштите, 2.6.4. Мере заштите од ратних разарања, брише се постојећи текст и замењује са: У
складу са Законом о ванредним ситуацијама (“Службени гласник РС”, број 111/2009, 92/2011
и 93/2012), на подручју градског насеља Рача, нема посебних захтева и услова у погледу
изградње склоништа.
У поглављу 2. Правила уређења, потпоглављу 2.6. Урбанистичке опште и посебне мере
заштите, 2.6.6. Мере и стандарди приступачности, брише се: Правилником о условима за
планирање и пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старих,
хендикепираних и инвалидних лица (”Службени гласник РС”,број 18/97.) и замењује са:
Правилником о техничким стандардима приступачности (“Службени гласник РС”, бр.
46/2013).
У поглављу 2. Правила уређења, потпоглављу 2.6. Урбанистичке опште и посебне мере
заштите, 2.7. Инжењерско-геолошки услови, додаје се нови став, који гласи: Конкретни
параметри тла биће предмет детаљнијих елабората који ће се радити за потребе израдње
објеката.
3. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА
У поглављу 3. Правила грађења, брише се трећи став: У спровођењу Плана, може се
користити и Правилник о општим условима за парцелацију, регулацију и изградњу
(“Службени гласник РС”, број 50/2011).
У поглављу 3. Правила грађења, потпоглављу 3.1. Правила грађења на грађевинском
земљишту јавних намена, 3.1.1. Правила за образовање грађевинских парцела јавних намена,
у првом ставу, иза речи: на графичком прилогу број, брише се: 2 и замењује са: 3.
У поглављу 3. Правила грађења, 3.1.2. Правила грађења за јавне објекте и службе, брише се
други став: Приликом израде Урбанистичког пројекта, могу се повећати планирани
урбанистички показатељи до 20% у односу на показатеље дефинисане овим Планом.
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У поглављу 3. Правила грађења, 3.1.2. Правила грађења за јавне објекте и службе, Основно
образовање, мења се индекс изграђености, тако да износи: до 1,0.
У поглављу 3. Правила грађења, 3.1.2. Правила грађења за јавне објекте и службе, Средње
образовање, мења се индекс изграђености, тако да износи: до 1,0.
У поглављу 3. Правила грађења, 3.1.2. Правила грађења за јавне објекте и службе,
Комунални објекти, Сточна пијаца, додаје се нова алинеја: С обзиром на малу површину
сточне пијаце, предвидети одвођење отпадних вода (вода од прања платоа и релативно малих
количина осочних вода, које ће бити вишеструко разблажене прањем платоа) преко
таложнице у мрежу градске канализације.
У поглављу 3. Правила грађења, 3.1.2. Правила грађења за јавне објекте и службе,
Комунални објекти, Гробље, додаје се став, који гласи: Кроз разраду у Урбанистичком
пројекту, дефинисати коридоре и капацитете за интерне саобраћајнице/стазе, гробне
парцеле/поља/места, комуналну инфраструктуру, пратеће садржаје и зеленило, у складу са
стандардима и нормативима за предметну област.
У поглављу 3. Правила грађења, 3.1.3. Правила грађења за саобраћајну инфраструктуру,
Путна и улична мрежа, приликом навођења бројева “Службеног гласника РС”, у загради,
додаје се: 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013, у првом ставу, у првој и другој алинеји.
У поглављу 3. Правила грађења, 3.1.3. Правила грађења за саобраћајну инфраструктуру,
Путна и улична мрежа, у другом ставу, брише се: Уредбе о критеријумима за категоризацију
државних путева („Службени гласник РС“, број 37/2009) и замењује са: Уредбе о
категоризацији државних путева (“Службени гласник РС”, број 105/2013 и 119/2013).
У поглављу 3. Правила грађења, 3.1.3. Правила грађења за саобраћајну инфраструктуру,
Путна и улична мрежа, у трећем ставу, брише се: Правилника о условима за планирање и
пројектовање објеката у вези са несметаним кретањем деце, старијих и хендикепираних лица
(„Службени гласник РС“ број 18/97) и замењује са: Правилника о техничким стандардима
приступачности („Службени гласник РС“ број 46/2013). У истом ставу, иза речи: а изузетно
8,3%, у загради, брише се: 1:2 и замењује са: 1:12.
У поглављу 3. Правила грађења, 3.1.3. Правила грађења за саобраћајну инфраструктуру,
Путна и улична мрежа, у четвртом ставу, мења се број графичког прилога, брише се 5 и
замењује са: 6.
У поглављу 3. Правила грађења, 3.1.3. Правила грађења за саобраћајну инфраструктуру,
Путна и улична мрежа, у петом ставу, додаје се: Остављена је могућност, у зависности од
законских прописа, да се омогући у будућности, евентуална прекатегоризација појединих
деоница градских улица I реда па у том смислу, мора се водити рачуна приликом израде
пројектне документације.
У поглављу 3. Правила грађења, 3.1.3. Правила грађења за саобраћајну инфраструктуру,
Путна и улична мрежа, иза седмог става, додаје се:
Планирање зеленила, изван границе грађевинског подручја,
државних путева мора бити усклађено са Правилником о
безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и
(„Сл. гласник РС“, бр.50/2011), односно позвати се у плану на
Правилника:

у коридорима предметних
условима које са аспекта
други елементи јавног пута
следећа поглавља наведеног
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Поглавље 5. Попречни профил, 5.2. Саобраћајни и слободни профил, у коме су дата
ограничења за озелењавање и ограничења за озелењавање разделне траке, са
графичким приказом,
Поглавље 9. Просторно трасирање, 9.2. Пут и околина, 9.2.1. Пејзажно обликовање.

За све предвиђене интервенције (прикључци, раскрснице, реконструкција) и инсталације које
се воде кроз земљишни појас предметног пута (парцела пута), потребно је да се обратите ЈП
„Путеви Србије“ за прибављање услова и сагласности за израду пројектне документације
изградњу и постављање истих.
Изван границе грађевинског подручја, за деонице државних путева, примењују се ширине
заштитног појаса и појаса контролисане изградње, у складу са Законом о јавним путевима
(„Службени гласник РС“, број 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013).
Приликом планирања саобраћајних прикључака на предметне државне путеве, потребно је
водити рачуна о следећем:
 просечан годишњи дневни саобраћај – ПГДС;
 зоне потребне прегледности;
 планирани број возила који ће користити саобраћајне прикључке (на основу којих ће
се утврдити потреба за евентуалним додатним саобраћајним тракама за улив/излив и
лева скретања);
 полупречници лепеза у зони раскрснице утврдити на основу криве трагова
меродавних возила која ће користити саобраћајни прикључак;
 укрштај мора бити изведен под правим углом (управно на пут);
 рачунску брзину на путу;
 просторне карактеристике терена;
 обезбедити приоритет саобраћаја на државном путном правцу;
 адекватно решење прихватања и одводњавања површинских вода, уз усклађивање са
системом одводњавања предметног државног пута;
 са коловозном конструкцијом за тежак саобраћај (осовинско оптерећење од најмање
11,50 t по осовини);
 коловоз прикључне саобраћајнице мора бити пројектован сходно чл. 37. и 38. Закона о
јавним путевима („Службени гласник РС“, број 101/2005, 123/2007, 101/2011 и
93/2012);
 коначне стационаже и геометрија саобраћајних прикључака (раскрснице), биће
прецизно дефинисано приликом прибављања саобраћајно-техничких услова од стране
ЈП “Путеви Србије” и израде Идејног пројекта.
Задржавају се постојећи саобраћајни прикључци на државне путеве, а планирани су нови
(који су преузети из концепције планираних саобраћајница ГУП- Раче до 2010.године), на
следећим позицијама:
 планирана раскрсница на државном путу I Б реда број 27. (М-4), на стационажи km
715+760;
 прикључак планиране саобраћајнице на државни пут I Б реда број 27. (М-4), на
стационажи km 720+150, са десне стране предметног пута у смеру раста стационаже, а
са леве стране предметног пута у смеру раста стационаже је прикључак постојеће
улице;
 прикључак планиране саобраћајнице на државни пут II А реда број 157 (Р-109), на
стационажи km 57+818, са десне стране предметног пута у смеру раста стационаже;
 планирана раскрсница на државном путу II А реда број 157 (Р-109), на стационажи km
57+946;
 планирана кружна раскрсница на државном путу II Б реда број 369. (Р-215), на
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стационажи km 63+598.
На ДП IБ-27 (М-4) на четворокраким раскрсницама са стационажама km 715+760 и km
720+150, као и на ДП IIА-157 (Р-109), стационажа km 57+946, као последица жеље за
очувањем континуитета саобраћајних токова на главним правцима и повећања безбедности
саобраћаја у зони раскрсница, планиране су траке за лева скретања са државних путева у оба
смера.
Геометријско обликовање левих скретања на главном правцу решити сагласно Правилнику о
условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други
елементи јавног пута (“Службени гласник РС” број 50/2011).
Имајући у виду да се раскрснице налазе у насељеном месту, дефинисана је брзина кретања у
возила у раскрсници Vras=50km/h, а на основу добијеног броја возила која врше лева
скретања у тим раскрсницама, на све три раскрснице је изабран ТИП 3 Површинске
раскрснице.
Додатне траке за лева скретања са главног правца добијене су размицањем саобраћајних
трака државних путева у зони раскрснице до ширине потребне за формирање траке за лева
скретања.
На основу ових улазних података дефинисани су геометријски елементи додате траке за лева
скретања. Ширина траке tm=3,0m, дужина нише за престројавање возила X=2x6.0=12.0m и
дужина зоне за проширења коловоза за лева скретања, Lp=40+30=70.0m. Радијуси за лева
скретања су сагласни меродавним возилима, дефинисани тако да се маневар левих скретања
са главног правца врши безбедно.
Лева скретања са споредних на главне правце обликују се простим или троцентричним
кривама без посебних уливних трака, уз обавезну проверу проходности за меродавно возило.
На ДП IIБ-369 планирана је кружна раскрсница на укрштају са планираном саобраћајницом,
димензионисана за тешка теретна возила, у складу са законским прописима и стандардима, у
погледу заједничке површине коловоза кружног тока, изливно/уливног полупречника,
геометрије раскрснице, попречног профила и ситуационо-нивелационог решења.
У оквиру граница грађевинског подручја, у западном и источном делу насеља (рубне зоне),
грађевинска линија поред деонице државног пута I Б реда број 27. (М-4) је дефинисана, тако
да се налази на удаљењу од 15 – 20 м од осе предметног државног пута, у складу са
графичким прилогом.
У осталим деловима насеља, на деоницама државних путева, које су прилагођене потребама
насеља, удаљење грађевинске линије од регулационе линије државних путева је утврђено на
основу позиције постојећих, изграђених објеката.
Имајући у виду да предметне деонице државних путева пролазе кроз насеље, оне
истовремено служе и за саобраћајни приступ парцелама оријентисаним на предметну
деоницу, што је у складу и са претежним, постојећим коришћењем.
У поглављу 3. Правила грађења, 3.1.3. Правила грађења за саобраћајну инфраструктуру,
Градске улице I реда:
 у првом ставу, иза речи државних путева, брише се: II реда;
 додаје се нови став: Планским решењима су резервисани коридори за проширење
државних путева у складу са Правилником о условима које са аспекта безбедности
саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Сл.
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гласник РС“, бр.50/2011) на прописане ширине у складу са наведеним Правилником и
важећом законском регулативом.
У поглављу 3. Правила грађења, 3.1.3. Правила грађења за саобраћајну инфраструктуру,
Аутобуска станица и стајалишта, додаје се нови став, који гласи: Аутобуска стајалишта
планирати у складу са саобраћајно-безбедносним карактеристикама и просторним
потребама, на прописаној удаљености у зони раскрснице, ван коловоза, предметних
државних путева у складу са чланом 70. и 79. Закона о јавним путевима. Положај и
димензионисање аутобуских стајалишта предвидети у складу са рачунском брзином на
деоници и важећим прописма. Обавити сарадњу са надлежном Дирекцијом за јавни превоз.
У поглављу 3. Правила грађења, 3.1.3. Правила грађења за саобраћајну инфраструктуру,
Стационирани саобраћај, у првом ставу:
 бришу се речи: са димензијама једног паркинг места 2,50x5,0m и замењују са: у
складу са SRPS U.S4.234:2005;
 брише се: Правиликом о условима за планирање и пројектовање објеката у вези са
несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица („Службени
гласник РС“, број 18/97) и замењује са: Правилником о техничким стандардима
приступачности („Службени гласник РС“ број 46/2013).
У поглављу 3. Правила грађења, 3.1.3. Правила грађења за саобраћајну инфраструктуру,
Пешачки и бициклистички саобраћај, додаје се нови став: Саобраћајне и слободне профиле
пешачких и бициклистичких стаза планирати са одвајањем разделним зеленим појасом у
односу на коловоз предметних државних путева.
У поглављу 3. Правила грађења, 3.1.3. Правила грађења за саобраћајну инфраструктуру,
додаје се нови текст, који гласи:
Станице за снабдевање горивом
Обавезна је израда урбанистичког пројекта, уз испуњење следећих услова:
 минимална површина комплекса је 10 ари (осим за постојеће локације);
 као комерцијални објекат, могу се градити у свим зонама, с тим да се не лоцирају у
близини објеката образовања и дечје заштите, уз обезбеђење адекватних
саобраћајних, противпожарних и еколошких услова;
 тип изграђености: слободностојећи објекат на парцели;
 индекс изграђености: до 0,20;
 минимално 20% под зеленим површинама;
 спратност објекта: приземље са технолошки потребном висином;
 најмање дозвољено растојање основног габарита слободностојећег објекта и линије
суседне грађевинске парцеле износи 3,0 m;
 паркирање и гаражирање возила за потребе корисника, запослених и службених
возила се обезбеђује на сопственој грађевинској парцели; потребно је обезбедити
минимално 5 (пет) паркинг места за путничка возила, од којих је једно паркинг место
за лице са посебним потребама; паркинг места димензионисати према важећим
критеријумима из ове области;
 подземни резервоари за складиштење течног горива и ТНГ: подземни резервоари за
течна горива се смештају у зеленом простору или испод конструкције платоа, под
условом да су обезбеђени услови противпожарне заштите а подземни резероар за ТНГ
се смешта у зеленој површини;
 при пројектовању и изградњи, обавезно је поштовање и примена свих техничких
прописа и норматива, који важе за ову врсту објекта.
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У поглављу 3. Правила грађења, 3.1.4. Правила грађења за комуналну инфраструктуру:
 у шестом и седмом ставу, иза речи: државних путева, брише се: II реда.
 У осмом ставу, врши се преформулација прве реченице и додаје се нови текст, тако да
први део осмог става гласи: Све инсталације морају бити удаљене минимално 3,0 m од
крајње тачке попречног профила државног пута – ножице насипа трупа пута (или
спољне ивице путног канала за одводњавање) и минимално 1,35 m испод најниже
горње коте коловоза. Уколико није могуће испунити наведени услов, мора се
пројектовати и извести адекватна заштита трупа предметног пута.
У поглављу 3. Правила грађења, 3.1.4. Правила грађења за комуналну инфраструктуру,
3.1.4.2. Правила грађења за електроенергетску инфраструктуру:
 бришу се други, трећи и четврти став;
 а у постојећем шестом ставу, брише се: 20m ….............. за далеководе 110kV.
У поглављу 3. Правила грађења, 3.1.4. Правила грађења за комуналну инфраструктуру,
3.1.4.3. Правила грађења за телекомуникациону инфраструктуру, у првом ставу, у седмој
алинеји, брише се: ЈУС Н, ЦО,101 и замењује са: SRPS N, CO,101.
У поглављу 3. Правила грађења, 3.1.4. Правила грађења за комуналну инфраструктуру,
3.1.4.3. Правила грађења за телекомуникациону инфраструктуру, додају се нови ставови,
који гласе:
Према најновијим смерницама и трендовима у Европи и Србији о развоју
телекомуникационих услуга у урбаном насељеном месту, не ради се посебан кабловски
дистрибутивни систем, већ се кроз интернет протокол комуникација у фиксној телефонској
мрежи пропушта и сигнал дистрибуције телевизијских и радијских програма. Технологија
пакетске комутације развојом MSAN и DSLAM платформе не подразумева изградњу
посебног кабловског дистрибутивног система.
Изузетно, може се полагати кабловски дистрибутивни систем по правилима за полагање
оптичких каблова.
У поглављу 3. Правила грађења, 3.1.5. Заштитни појасеви линијских инфраструктурних
објеката, Електроенергетика, брише се: далековод 110kV - минимално 10m обострано од
хоризонталне пројекције далековода.
У поглављу 3. Правила грађења, 3.2.2. Општа правила грађења на грађевинском земљишту
осталих намена, Претежне намене:
 у првом ставу, мења се број графичког приказа, брише се: 2 и замењује са: 3;
 у четвртом ставу, брише се реченица: За реализацију пројеката и делатности у зонама
становања обавезна је еколошка провера, односно покретање поступка процене
утицаја на животну средину.
 У петом ставу, врши се измена и допуна и то: иза речи:...могу се градити, брише се: по
свим зонама, као додатне површине, које се не исказују у билансу површина овог
Плана и замењује са: у зонама намењеним становању, као компатибилна намена.
У поглављу 3. Правила грађења, 3.2.2. Општа правила грађења на грађевинском земљишту
осталих намена, Паркирање возила, у другом ставу, испред речи “санацију” додаје се:
“адаптацију и”. У истом ставу додаје се: Додатно обезбеђивање паркинг места потребно је
само за новоостварени простор или функционалну једницу.

Број 14, страна 80

Службени гласник општине Рача

02.07.2015. године

У поглављу 3. Правила грађења, потпоглављу 3.3. Правила грађења на пољопривредном
земљишту, брише се постојећи текст, а додаје се став: Примењују се правила грађења на
пољопривредном земљишту из Просторног плана општине Рача (“Службени гласник
општине Рача”, број 5/2012).
У поглављу 3. Правила грађења, подпоглављу 3.4. Правила грађења на водном земљишту,
брише се постојећи текст, а додаје се став: Примењују се правила грађења на водном
земљишту из Просторног плана општине Рача (“Службени гласник општине Рача”, број
5/2012).
У поглављу 4. Завршне одредбе, потпоглављу 4.3. Смернице за примену и спровођење
Плана:
 у првом ставу, код навођења броја “Службеног гласника”, додаје се у загради:
121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 54/2013-одлука УС и 98/2013 –
одлука УС);
 у другом ставу, мења се број графичког прилога, брише се 8. а уписује се 10.
 у петом ставу, допуњује се шеста алинеја, следећим текстом у загради: за пројекте
потенцијалне изворе свих врста загађивања, угрожавања и деградације простора и
животне средине, у складу са важећом регулативом;
 брише се текст осме алинеје, који гласи: за трасе и капацитете планиране
инфраструктуре у оквиру јавних површина, у зависности од додатних услова
надлежних комуналних предузећа;
 додаје се став, који гласи: Израда плана детаљне регулације је потребна и за
предвиђене интервенције у делу саобраћајне инфраструктуре, односно за
саобраћајајно прикључење комерцијалних објеката и зона комерцијалних,
привредних, индустријских, радних, стамбених садржаја и зона бесправне градње на
државне путеве, у циљу саобраћајног повезивања корисника ободних парцела,
површине објеката веће од 1.000 m² бруто, поред следећих државних путева и то:
 државни пут I Б реда број 27. (М-4);
 државни пут II A број 157. (Р-109);
 државни пут II Б број 370. (Р - 109);
 државни пут II Б број 369. (Р – 215).
У поглављу 4. Завршне одредбе, потпоглављу 4.4. Остало, у првом ставу, брише се:
Министарству животне средине, рударства и просторног планирања и замењује са:
надлежном Министарству.
Прва измена и допуна ПГР-е Рача ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику општине Рача“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-56/2015-I-01
Дана: 02.07.2015. године

Председник
Скупштине општине Рача
Душан Ђоковић, с.р.
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На основу члана 21. Закона о јавним службама (Службени гласник Републике Србије,
бр. 42/91 и 71/94, 79/05, 81/05, 83/05 - испр. др. закона и 83/14 – др. закон), чл. 39 Закона о
туризму („Сл.гласник РС“ ,бр.36/09, 88/10, 99/11 – др. закона и 93/12), и чланова 11. и 13.
одлуке о оснивању Туристичке организације општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", бр.
8/2001), Управни одбор Туристичке организације општине Рача на седници одржаној
08.06.2015. године, донео је:
СТАТУТ
ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАЧА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим Статутом се уређује назив и седиште делатности, заступање и представљање, органи,
унутрашња организација, општа акта финасирање и пословање, права, обавезе и
одговорности запослених, друга питања од значаја за пословање Туристичке организације.
Члан 2.
Туристичку организацију општине Рача (у даљем тексту, ''Туристичка организација''),
основала је Скупштина општине Рача (у даљем тексту: ''Оснивач''), ради организовања и
обављања послова на промоцији и спровођењу мера на унапређењу развоја туризма као и
очувању и заштити туристичких вредности на територији општине Рача.
Туристичка организација је основана као јавна служба Одлуком Скупштине општине Рача
број 020-8/2001-01 од 28.12.2001. године.
Члан 3.
Туристичка организација има својство правног лица, са правима, обавезама
одговорностима утврђеним Законом, Одлуком о оснивању организације и овим Статутом.
Својство правног лица Туристичка организација стиче уписом у судски Регистар.

и

Члан 4.
Рад Туристичке организације је јаван.
Јавност свог рада Туристичка организација реализује објављивањем својих Програма и
Планова рада путем средстава информисања.
Ради упознавања јавности о свом раду Туристичка организација може издавати своје
гласило.
II НАЗИВ И СЕДИШТЕ
Члан 5.
Туристичка организација послује под називом Туристичка организација општине Рача.
Скраћени назив службе гласи ТООР.
Члан 6.
Седиште Туристичке организације је у Рачи.
Члан 7.
Туристичка организација има печат округлог облика пречника 3 цм. на коме је у врху у
полукругу исписан текст: ''Туристичка органзација општине Рача'' Рача, на српском језику
ћириличним писмом. У средини печата се налази грб Туристичке организације општине
Рача.
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Члан 8.
Туристичка организација има штамбиљ правоугаоног облика, који садржи у првом реду пун
назив Туристичке организације а у другом реду „Број _______________“ и у трећем реду
„Датум _______________“.
Члан 9.
Туристичка организација имати свој грб који се користи у информативно-пропагандне сврхе.
Грб сачињавају контуре Карађорђевог дома, цркве брвнаре у Рачи, срца и листа храста са
сунцем изнад и натписом „Туристичка организација општине Рача“ у ленти испод.
III ДЕЛАТНОСТ
Члан 10.
Туристичка организација сходно Уредби о Класификацији делатности (Сл. Гласник РС,
бр.54/10), обавља делатности под следећим шифрама:
8413 – Уређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије.
1812 Остало штампање - штампање књига и брошура, мапа, плаката, рекламних каталога,
проспеката и других - штампаних реклама, календара и других комерцијалних материјала
4618 Специјализовано посредовање у продаји посебних производа
4759 Трговина на мало намештајем, опремом за осветљење и осталим предметима за
домаћинство у специјализованим продавницама - продаја на мало прибора за
домаћинство, прибора за јело, грнчарских предмета од глине и керамике, предмета од стакла,
порцулана и др. - продаја на мало предмета од дрвета, плуте и прућа
4778 Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама продаја на мало сувенира, рукотворина, религијских предмета и сл.
5520 Одмаралишта и слични објекти за краћи одмор - услуге смештаја у сеоским кућама,
брванарама, без услуге одржавања - услуге смештаја у апартманима и бунгаловима.
5530 Делатности кампова, ауто-кампов и кампова за туристичке приколице - услуге
смештаја за краћи боравак посетилаца у камповима, камповима за туристичке приколице,
рекреативним и камповима за лов и риболов - издавање простора и објеката за возила за
рекреацију.
5811 Издавање књига - издавање књига у штампаном или електронском облику, у аудио запису или на Интернету - издавање брошура, проспеката, летака и сличних публикација издавање мапа и карата.
5819 Остала издавачка делатност - издавање каталога, фотографија, гравира и разгледница
- издавање честитки - издавање рекламног материјала - издавање осталог штампаног
материјала.
7021 Делатност комуникација и односа са јавношћу
7311 Делатност рекламних агенција - креирање и објављивање реклама у новинама,
часописима, на радију, на телевизији, на Интернету и другим медијима -креирање и
постављање реклама на отвореном простору (рекламним таблама, паноима, билтенима, у
излозима и др. - дистрибуирање или испоручивање пропагандног материјала или узорака уређивање штандова и осталих објеката и простора који служе за излагање пропагандног
материјала - промовисање производа - маркетиншке активности на месту продаје.
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7320 Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења - истраживање потенцијалних
тржишта, обавештености, прихватања и познавања производа и куповних навика потрошача
у циљу промоције, продаје и развоја нових производа и услуга, укључујући и статистичку
анализу резултата.
7990 Остале услуге резервације и делатности повезане са њима - помоћ туристима и
посетиоцима - обезбеђивање туристичких информација - делатност туристичких водича промовисање туристичке понуде
8230 Организавање састанака и сајмова
9103 Заштита и одржавање непокретних културних добара, културно историјских
локација, зграда и сличних туристичких споменика
9104 Делатност ботаничких и золошких вртова и заштита природних вредности управљање заштићеним подручјима (национални паркови, резервати, споменици и паркови
природе, предели и др.), укључујући и заштиту дивљег биљног и животињског света,
спелеолошких објеката и гео наслеђа.
9321 Делатност забавних и тематских паркова
9329 Остале забавне и рекреативне активности - организација вашара и сајмова
рекреативне природе - организација рада објеката за рекреацију. Претежна делатност
установе је
Поред делатности из става 1. овог члана Туристичка ораганизација обавља послове:
 промоције туризма јединице локалне самоуправе;
 координирања активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму
који непосредно и посредно делују на унапређењу и промоцији туризма;
 доношења годишњег програма и плана промотивних активности у складу са
Стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима ТОС-а;
 обезбеђивања информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке
вредности јединице локалне самоуправе (штампане публикације, аудио и видео
промотивни материјал, интернет презентација, сувенири итд.), а у сарадњи са надлежним
органима обезбеђивања туристичке сигнализације;
 прикупљања и објављивања информација о целокупној туристичкој понуди на својој
територији, као и друге послове од значаја за промоцију туризма;
 организовања и учешћа у организацији туристичких, научних, стручних, спортских,
културних и других скупова и манифестација;
 организовања туристичко-информативних центара (за прихват туриста, пружање
бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе информисања
туриста, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, упознавање надлежних
органа са притужбама туриста и др.);
 посредовање у пружању услуга у домаћој радиности;
 подстицања реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења
простора;
 друге активности на промоцији туризма у складу са оснивачким актом и статутом.
 усмерава и координира иницијативе и активности привредних субјеката
 на пласману туристичког производа,
 покреће и организује активности у циљу побољшања квалитета услуге у
 туризму, развијања туристичке свести, туристичке културе и унапређења
 и заштите животне средине,
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оснива водичке службе у туризму,
ради на укључивању општине у регионалне и националне пројекте
развоја и промоција туризма,
усмерава и координира рад туристичких друштава на подручју општине
обавља све друге послове везане за реализацију програма и плана рада Туристичке
организације, утврђене овим Статутом.

Члан 11.
Управни одбор Туристичке организације може донети одлуку о промени делатности
Туристичке организације, уз сагласност Оснивача.
IV ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ
Члан 12.
Туристичку организацију заступа и представља директор без ограничења.
V ОРГАНИ
Члан 13.
Органи Туристичке организације су:
1. Управни одбор
2. Надзорни одбор
3. Директор
1. УПРАВНИ ОДБОР
Члан 14.
Управни одбор Туристичке организације именује и разрешава Оснивач.
Управни одбор чине председник и шест члана које именује оснивач на период од четири
године, од којих једног из реда запослених.
Члан 15.
Управни одбор је орган Туристичке организације који обавља послове у складу са Законом и
овим Статутом.
За свој рад Управни одбор је одговоран Оснивачу.
Члан 16.
Управни одбор доноси:
 Статут Туристичке организације, његове измене и допуне уз сагласност оснивача,
 Пословник о раду Управног одбора,
 Годишњи Програм рада,
 Дугорочни План развоја,
 Финансијски план,
 Програм туристичке информативно-пропагандне и промотивне делатности,
 Усваја Извештај о пословању и годишњем обрачуну,
 Одлучује о пословању Туристичке организације,
 Одлучује о коришћењу средстава у складу са Законом,
 Даје сагласност на Правилник о организацији и систематизацији радних места у
Туристичкој организацији,
 Доноси и друга акта из своје надлежности, а у складу са одредбама овог Статута,
Одлуком о оснивању Туристичке организације и законским прописима,
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 Одлучује и о другим питањима о којима одлуке не доносе други органи Туристичке
организације,
Члан 17.
Управни одбор одлучује на седницама.
Члан 18.
Председник Управног одбора руководи радом одбора, сазива седнице и потписује записнике
са седница.
Члан 19.
Председник Управног одбора дужан је да сазове седницу Управног одбора на захтев:
 Оснивача
 Надзорног одбора
 Директора Туристичке организације
 једне трећине чланова Управног одбора
Члан 20.
Пословником о раду Управног одбора ближе се одређује начин рада овог органа.
2.НАДЗОРНИ ОДБОР
Члан 21.
Надзорни одбор Туристичке организације се именује на мандатни период од 4 године.
Надзорни одбор чине председник и два члана од којих је један из реда запослених у
Туристичкој организацији.
Председник Надзорног одбора сазива седнице и руководи њиховим радом.
Члан 22.
Надзорни одбор врши надзор над пословањем Туристичке организације, прегледа годишњи
извештај о финансијском пословању, периодични обрачун и завршни рачун Туристичке
организације, као и друга акта од значаја за пословање организације.
О резултатима надзора, Одбор обавештава директора, Управни одбор и Оснивача
Туристичке организације.
Члан 23.
Надзорни одбор доноси Пословник о свом раду којим се ближе уређује начин рада овог
органа.
3.ДИРЕКТОР
Члан 24.
Директор Туристичке организације је пословодни орган који :
 организује и руководи радом Туристичке организације,
 води пословање Туристичке организације,
 заступа и представља Туристичку организацију пред трећим лицима и одговоран је за
законитост рада,
 предлаже основе пословне политике, програм рада и план развоја,
 извршава Одлуке органа Туристичке организације,
 подноси извештај о пословању, раду и резултатима рада Управном одбору,
 предлаже акте које доноси Управни одбор,
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 одлучује о појединим правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са
Законом и општим актима,
 именује и разрешава лица са посебним овлашћењима,
 одлучује о потреби заснивања радног односа и врши избор између кандидата за
заснивање радног односа,
 Доноси Правилник о организацији и систематизацији радних места у Туристичкој
организацији уз сагласност Управног одбора,
 врши и друге послове које му повере органи Туристичке организације.
Члан 25.
За директора Туристичке организације може бити именовано лице које поред општих,
испуњава и следеће услове:
 да поседује најмање средњу школску спрему (IV степен),
 да има три године радног искуства на руководећим пословима,
 познавање рада на рачунару.
Члан 26.
Директора именује и разрешава Оснивач под условима, на начин и по поступку утврђеном
овим Статутом, актима Оснивача и Законом.
Директор Туристичке организације именује се на основу јавног конкурса који расписује
Управни одбор, на мандатни период од 4 године.
Јавни конкурс расписује се 60 дана пре истека мандата директора.
Управни одбор дужан је да у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса изврши
избор кандидата и предлог достави оснивачу.
На основу предлога Управног одбора оснивач, у року од 15 дана од дана достављања
предлога, именује директора.
Директор за свој рад одговара Оснивачу.
По истеку мандата, оставком или разрешењем, директор се распоређује на упражњено радно
место у оквиру Туристичке организације које одговара његовој стручној спреми у складу са
Правилником о организацији и систематизацији радних места.
Члан 27.
Орган надлежан за именовање директора именује вршиоца дужности директора, у следећим
случајевима:
1) уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован, због
подношења оставке или у случају разрешења пре истека мандата;
2) уколико буде донето решење о суспензији директора;
3) у случају смрти или губитка пословне способности директора.
Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од шест месеци.
У нарочито оправданим случајевима, а ради спречавања настанка материјалне штете, орган
надлежан за именовање директора може донети одлуку о именовању вршиоца дужности
директора на још један период од шест месеци.
Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћење директора.
Члан 28.
Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком и разрешењем.
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Члан 29.
Орган надлежан за именовање директора, разрешиће директора пре истека периода на који је
именован:
1) уколико у току трајања мандата престане да испуњава услове за директора;
2) уколико се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и озбиљних
пропуста у доношењу и извршавању одлука и организовању послова у туристичкој
организацији, дошло до знатног одступања од остваривања основног циља пословања,
односно од плана пословања туристичке организације;
3) уколико у току трајања мандата буде правноснажно осуђен на условну или безусловну
казну затвора;
4) у другим случајевима прописаним законом.
Члан 30.
Директор Туристичке организације има право и обавезу да учествује у раду Управног
одбора, без права одлучивања.
Директор је дужан да Управни одбор упозори на нецелисходне и незаконите одлуке и друга
акта.
VI УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА
Члан 31.
Туристичка организација послује као јединствена радна и технолошка целина.
Одлуку о статусним променама Туристичке организације (подели, спајању, припајању и
образовању организационих јединица), доноси Управни одбор у складу са Законом, овим
Статутом и Актом о оснивању, уз сагласност Оснивача.
Унутрашња организација ће се ближе одредити Правилником о унутрашњој организацији и
систематизацији радних места.
VII ОПШТА АКТА
Члан 32.
Туристичка организација има општа акта:







Статут
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.
Правилник о заштити и безбедности на раду,
Правилник о заштити од пожара,
Правилник о канцеларијском и архивском пословању,
Друга акта у складу са законом.

Статут доноси Управни одбор уз сагласност Оснивача.
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места доноси директор уз
сагласност Управног одбора.
Општи акти објављују се на огласној табли Туристичке организације и ступају на снагу
осмог дана од дана објављивања.
Предлог за измену и допуну аката из става 1. могу дати Оснивач, Управни одбор и директор.
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VIII СРЕДСТВА ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Члан 33.
Средства за пословање Туристичке организације се обезбеђју:
- из средстава буџета општине,
- из сопствених прихода и
- из других законитих извора ( донације, спонзорства, задужбине ).
Члан 34.
Туристичка организација послује преко рачуна код Управе за трезор.
Средства у финансијском плану утврђују се по врстама прихода, распоређују се по наменама
у складу са програмом рада Туристичке организације.
IX ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 35.
Запослени у Туристичкој организацији остварују права, обавезе и одговорности из радног
односа у складу са Законом о раду.
X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.
Измена и допуна Статута вши се на начин и по поступку предвиђеном за његово доношење.
Члан 37.
Овај Статут ступа на снагу осмог дана након објављивања на огласној табли Туристичке
организације општине Рача и на сајту Туристичке организације, а биће објављен по добијању
сагласности од стране Оснивача.
Члан 38.
Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Туристичке организације општине
Рача, број 110-4/2002-01 од 22.07.2002. године.
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