Рача, 11.08.2017. године – број 20

Цена 100,00 динара

САДРЖАЈ
Планови
Кадровски план Општинске управе општине Рача за 2017. годину – друга измена
Одлуке
Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за 2017. годину
Одлука о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима
Одлука о категоризацији општинских путева
Одлука о давању сагласности на четврту измену Програма одржавања, уређења и изградње
комуналне инфраструктуре општине Рача за 2017. годину
Одлука о усвајању тромесечног извештаја о реализацији програма пословања Јавног
предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача, за период 06.04.2017. до
30.06.2017.године
Одлука о усвајању тромесечног извештаја о реализацији програма пословања Јавног
комуналног предузећа „Рача“ за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године
Одлука о давању сагласности на прву измену програма пословања Јавног предузећа за
управљање и развој инфраструктурних објеката Рача
Одлука о давању сагласности на посебан програм коришћења средстава из буџета општине
Рача, Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача
Одлука о подизању споменика Александру Милошевићу и Владиславу Симићу
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Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 11.08.2017. године, на основу
члана 78. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе
(„Сл. гласник РС“, број 21/2016) и члана 45. тачке 7) Статута општине Рача („Сл. гласник
општине Рача“, број 6/2008, 2/10, 12/10 и 13/2017), на предлог Општинскoг већа општине Рача,
донела је:
Другу измену
КАДРОВСКОГ ПЛАНА
Општинске управе општине Рача за 2017. годину
У Кадровском плану Општинске управе општине Рача за 2017. годину („Сл. гласник
општине Рача“, број 41/2016 и 5/2017), мења се став II и сада гласи:
II Планирани број запослених у општинској управи општине Рачаза 2017. годину
Потребан број службеника запослених на неодређено време у
Број
општинској управи општине Рача
извршилаца
Звања
Радна места
Начелник општинске управе
ПОЛОЖАЈ У ПРВОЈ
1
ГРУПИ
ПОЛОЖАЈ У ДРУГОЈ Заменик начелника општинске управе
1
ГРУПИ
Шеф одељења за општу управу,
1
друштвене делатности, заједничке и
инспекцијске послове – Извршилац за
имовинско правне послове
САМОСТАЛНИ
Шеф одсека за друштвене делатности 1
САВЕТНИК
Извршилац за дечју заштиту и
имовинско-правне послове
Шеф одељења за изградњу, урбанизам и
1
локални економски развој
Шеф одсека- Извршилац за послове
пољопривреде, шумарства,
1
водопривреде, развоја села и заштите
животне средине
Потребно службеника са звањем САМОСТАЛНИ САВЕТНИК
4
Комунални инспектор
1
Грађевински инспектор
1
Шеф одсека за урбанизам изградњу и
1
локални економски развој - Извршилац за
послове локалног економског развоја
Извршилац за послове спровођења 1
САВЕТНИК
обједињене процедуре, урбанизма и
изградње
Шеф
одељења
за
привреду, 1
пољопривреду, буџет и финансије
Шеф одсека - Извршилац за
1
књиговодствене послове у области
финансија и интерне контоле
Буџетски инспектор
1
Извршилац за послове утврђивања и
1
контроле јавних прихода
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Порески инспектор канцеларијске и
теренске контроле
Извршилац за израду и праћење
реализације пројеката
Потребно службеника са звањем САВЕТНИК
Извршилац у области привреде
МЛАЂИ САВЕТНИК
књиговодства буџета

11.08.2017. године

1
1
и

Потребно службеника са звањем МЛАЂИ САВЕТНИК
Шеф Одсека- Извршилац за послове
саобраћаја и за планирање и спровођење
САРАДНИК
јавних набавки
Шеф одсека за заједничке послове
Шеф одсека - Извршилац за послове
утврђивања и контроле јавних прихода
Потребно службеника са звањем САРАДНИК
МЛАЂИ САРАДНИК
/
Извршилац за послове писарнице
Комунални редар
Шеф Одсека - Матичар
Заменик матичара, извршилац за
евиденцију општинске имовине и
секретар месне канцеларије Рача
Секретар месне канцеларије
Заменик матичара и секретар месне
канцеларије
Извршилац за електронску управу,
ВИШИ
вођење бирачког списка и повереник за
РЕФЕРЕНТ
избегла, прогнана и расељена лица
Извршилац за припрему, извршење
буџета и књиговођа контиста
индиректних корисник
Извршилац за послове обрачуна, благајне
и поверених послова Републике у делу
књиговодства и ликвидатуре
Контролор - ликвидатор
Извршилац за послове пореске
евиденције, пореског књиговодства и
извршења
Порески извршитељ
Потребно службеника са звањем ВИШИ РЕФЕРЕНТ
РЕФЕРЕНТ
/
МЛАЂИ РЕФЕРЕНТ
/
УКУПНО ПОТРЕБНОСЛУЖБЕНИКА
Радна места намештеника
Возач
Биротехничар
Технички секретар
Кафе кувар
ПОТРЕБНО НАМЕШТЕНИКА

Број намештеника
1
1
1
1
4

10
1
1
1

1
1
3
/
2
1
1
1

2
1
1

1

1

1
1

1
14
/
/
34
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КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Радни однос на одређено
Радно место
Помоћник Председника општине за јавно информисање,
друштвене делатности и здравствену заштиту
Помоћник Председника општине за пољопривреду,
водопривреду, шумарство, екологију и социјалну заштиту
Помоћник Председника општине за економски развој

Број извршилаца

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Радни однос на одређено
Звање
Радно место
Млађи саветник
Стручни сарадник Председника
општине

Број извршилаца

Приправници
Висока стручна спрема
Виша стручна спрема

1
1
1

1

Број извршилаца
2
2

Остале одредбе Кадровског плана Општинске управе општине Рача за 2017. годину
(„Сл. гласник општине Рача“, број 41/2016), остају непромењене.
Ова Друга измена кадровског плана општинске управе општине Рача за 2017. годину
ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном гласнику Општине Рача.
Образложење
Чланом 7. Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему
државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне Покрајине Војводине и систему
локалне самоуправе за 2017. годину од 22.06.2017. године („Службени Гласник РС“ број
61/2017) и чланом 11. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном
сектору прописано је да је неопходно је да у складу са Одлуком Владе, утврдити Одлуком
Скупштине јединице локалне самоуправе максималан број запослених за сваки организациони
облик.
Дана 28.07.2017. године донета је Одлука о максималном броју запослених на
неодређено време за сваки организациони облик у систему јединице локалне самоуправе
Општине Рача, број:020-89/2017-I-01. У складу са донетом Одлуком, максимални број
запослених на неодређено време у општинској управи Рача је смањен је са 48 на 38. Због
смањење броја запослених, извршена је измена кадровског плана, односно извршено је
усаглашавање истог са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време за
сваки организациони облик у систему јединице локалне самоуправе Општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-90/2017-I-01
Дана: 11.08.2017.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.
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Скупштина општине Рача, на седници одржаној 11.08.2017. године, на основу члана 32.
став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", број 129/07, 83/2014-др.закон
и 101/2016 - др.закон), члана 63. став 1. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС", број
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15 и
99/2016) и члана 45. став 1. тачка 2) Статута општине Рача ("Сл.гласник општине Рача", број
06/08, 02/10,12/10 и 13/2017), на предлог Општинског већа општине Рача, донела је:
ОДЛУКУ О III РЕБАЛАНСУ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2017. ГОДИНУ
I OПШТИ ДЕО
Члан 1.
Средства буџета општине Рача из свих извора финансирања за 2017. годину утврђују се у
износу од 583.986.797 динара.
Члан 2.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Рача за 2017. годину (у даљем тексту
буџет), састоје се од:

А.

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Економска
класификација

Укупни приходи и примања остварени по
7+8
основу продаје нефинансијске имовине
Укупни расходи и издаци за набавку
2.
4+5
нефинансијске имовине
3.
Буџетски суфицит
(7+8) - (4+5)
Издаци за набавку финансијске имовине (осим
4.
62
за набавку домаћих хартија од вредности 6211)
6.
Укупан фискални суфицит
(7+8) - (4+5) - 62
Б.
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
1. Примања од задуживања
91
Примања од продаје финансијске имовине
2.
92
(конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)
3. Неутрошена средства из претходних година
3
Издаци за набавку финансијске имовине (за
4.
6211
набавку домаћих хартија од вредности 6211)
5. Издаци за отплату главнице дуга
61
B.
Нето финансирање
(91+92+3) - (61+6211)
1.

у динарима
556.829.740
529.736.797
27.092.943

27.092.943
15.000.000
0
12.157.057
31.000.000
23.250.000
-27.092.943
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Члан 3.
План за 2017.
Класа/Категорија/Група

Конто

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Пренета средства из претходне године

Средства
из буџета

12.157.057

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

479.295.974

ПОРЕЗИ

247.162.171

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

161.077.697

711111

Порез на зараде

120.550.727

711121

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно
оствареном приходу, по решењу Пореске управе

711122

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално
утврђеном приходу, по решењу Пореске управе

6.250.000

711123

Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно
оствареном приходу самоопорезивањем

2.500.000

711143

Порез на приходе од непокретности

100.000

711145

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

500.000

711146

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

3.750.000

711147

Порез на земљиште

2.200.000

711190

Порез на друге приходе

13.926.970

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

72.984.474

713121

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

27.000.000

713122

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

41.884.474

700000
710000
711000

713000

11.300.000

Структура %

Средства
из осталих
извора
финан.
буџ.
корисника

2,4%
94,5%
48,7%
31,8%

12.157.057
76.733.766

556.029.740

-

247.162.171

-

161.077.697

23,8%

120.550.727

2,2%

11.300.000

1,2%

6.250.000

0,5%

2.500.000

0,0%

100.000

0,1%

500.000

0,7%

3.750.000

0,4%

2.200.000

2,7%
14,4%
5,3%
8,3%

УКУПНА
ЈАВНА
СРЕДСТВА

13.926.970
-

72.984.474
27.000.000
41.884.474
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713311

Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе

713421

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

1.000.000

713423

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

3.000.000

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

7.100.000

714000

714431

Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и
исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који
припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене
површине, бандере и сл.)

714513

Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина

714543

Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта

714572

Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)
ДРУГИ ПОРЕЗИ

716000
716111

732000
732150
733000
733151
733154
733251
740000
741000
741151
741522
741531

0,0%

100.000

0,2%

1.000.000

0,6%
1,4%

3.000.000
-

0,0%

7.000.000
100.000

-

1,4%

7.000.000

0,0%

100.000

0,0%
1,2%

6.000.000

44,2%

70.870.866

6.000.000
294.993.669

ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА

0,0%

4.450.000

4.450.000

Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина

0,0%

4.450.000

4.450.000

224.122.803
190.000.000

44,2%
37,5%

66.420.866

290.543.669
190.000.000

33.922.803

6,7%

66.420.866

100.343.669

200.000

0,0%

ДРУГИ ПРИХОДИ

8.011.000

1,6%

5.862.900

13.873.900

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

2.101.000

0,4%

-

2.101.000

800.000

0,2%

800.000

200.000

0,0%

200.000

100.000

0,0%

100.000

Комунална такса за истицање фирме на пословном простору

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ
Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина
Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа
општина
Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина

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

6.000.000

7.100.000

-

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

730000

100.000

6.000.000
224.122.803

1,2%

200.000
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741534

Накнада за коришћење грађевинског земљишта

741535

Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом

742000
742152
742251
742253
742255
743000
743324
744000
744151
745000
745151

1.000.000

0,2%

1.000.000

1.000

0,0%

1.000

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА
Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној
својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета
Општинске административне таксе
Накнада за уређивање грађевинског земљишта
Такса за озакоње објеката у корист нивоа општине

1.800.000

0,4%

500.000

0,1%

500.000

600.000
500.000
200.000

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

600.000
500.000
200.000

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ
Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о
безбедности саобраћаја на путевима
ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА
Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа
општина
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

3.100.000

0,6%

3.100.000

0,6%

1.000.000

0,2%

950.000

1.950.000

1.000.000

0,2%

950.000

1.950.000

10.000

0,0%

4.912.900

4.922.900

10.000

0,0%

4.912.900

4.922.900

Остали приходи у корист нивоа општина

-

-

1.800.000

3.100.000
3.100.000

770000

МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

-

0,0%

-

-

790000

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

-

0,0%

-

-

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

800.000

0,2%

-

800.000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА
Примања од продаје непокретности
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА
Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа
општина
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
ФИН. ИМОВИНЕ

800.000
800.000

0,2%
0,2%

-

800.000
800.000

15.000.000

3,0%

-

15.000.000

15.000.000

3,0%

-

15.000.000

15.000.000

3,0%

495.095.974

97,6%

76.733.766

571.829.740

507.253.031

100,0%

76.733.766

583.986.797

791110
800000
810000
811000
900000
910000
911451
7+8+9
3+7+8+9

Приходи из буџета

УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

0,0%

-

15.000.000
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Члан 4.
ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА

Екон.
клас.

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Средства из
буџета

Структура
%

1

2

3

4

400

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

410
411

Средства
из осталих
извора
5

Укупна
јавна
средства
6

507.253.031

100,0%

76.733.766

583.986.797

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

80.661.140

15,9%

5.442.700

86.103.840

Плате и додаци запослених

55.226.640

10,9%

3.665.300

58.891.940

9.730.500

1,9%

212.400

9.942.900

30.000

0,0%

-

30.000

12.534.000

2,5%

1.560.000

14.094.000

2.322.000

0,5%

5.000

2.327.000

818.000

0,2%

-

818.000

170.231.998

33,6%

28.733.813

198.965.811

40.877.150

8,1%

692.000

41.569.150

412

Социјални доприноси на терет послодавца

413

Накнаде у натури (превоз)

414

Социјална давања запосленима

415

Накнаде за запослене

416

Награде,бонуси и остали посебни расходи

420

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

421

Стални трошкови

422

Трошкови путовања

3.277.000

0,6%

375.000

3.652.000

10,0%

6.610.000

57.478.400

423

Услуге по уговору

50.868.400

424

Специјализоване услуге

17.855.000

3,5%

530.000

18.385.000

425

Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)

40.605.948

8,0%

18.974.813

59.580.761

426

Материјал

16.748.500

3,3%

1.552.000

18.300.500

0,2%

-

1.240.000

440

ОТПЛАТА КАМАТА

1.240.000

441

Отплата домаћих камата;

1.090.000

0,2%

-

1.090.000

444

Пратећи трошкови задуживања

150.000

0,0%

-

150.000

450

СУБВЕНЦИЈЕ

37.493.848

7,4%

-

37.493.848

4511

Текуће субвенције за пољопривреду

19.000.000

3,7%

-

19.000.000

451

Текуће субвенције субвенције ЈКП "Рача"по посебном програму посл.

18.493.848

3,6%

-

18.493.848

460
4631

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Текући трансфери осталим нивоима власти

53.714.851

10,6%

6.382.500

60.097.351

32.746.400

6,5%

2.000.000

34.746.400

4632

Капитални трансфери осталим нивоима власти

1.061.000

0,2%

4.000.000

5.061.000

464

Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

13.049.451

2,6%

-

13.049.451

465

Остале донације, дотације и трансфери

6.858.000

1,4%

382.500

7.240.500
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470

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

3.300.000

0,7%

-

3.300.000

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

3.300.000

0,7%

-

3.300.000

480

ОСТАЛИ РАСХОДИ

21.986.084

4,3%

32.000

22.018.084

481

Дотације невладиним организацијама;

17.704.084

3,5%

-

17.704.084

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали;

1.222.000

0,2%

27.000

1.249.000

483

2.060.000

0,4%

5.000

2.065.000

484

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

1.000.000

0,2%

-

1.000.000

485

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

-

0,0%

-

-

490

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА

8.000.000

1,6%

-

8.000.000

49911

Стална резерва

1.000.000

0,2%

-

1.000.000

49912

Текућа резерва

7.000.000

1,4%

-

7.000.000

15,1%

36.142.753

112.517.863

500

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

76.375.110

510

ОСНОВНА СРЕДСТВА

74.350.110

14,7%

36.142.753

110.492.863

511

Зграде и грађевински објекти;

67.023.110

13,2%

35.952.753

102.975.863

512

Машине и опрема;

7.087.000

1,4%

140.000

7.227.000

0,0%

-

-

513

Остале некретнине и опрема;

-

514

Култивисана имовина

-

0,0%

515

Нематеријална имовина

240.000

0,0%

50.000

520

ЗАЛИХЕ

290.000

25.000

0,0%

-

25.000

2.000.000

0,4%

-

2.000.000

-

0,0%

-

-

540

ПРИРОДНА ИМОВИНА

550

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

610

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

23.250.000

4,6%

-

23.250.000

611

Отплата главнице домаћим кредиторима

23.250.000

4,6%

-

23.250.000

Набавка финансијске имовине

31.000.000

6,1%

-

31.000.000

Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција

31.000.000

6,1%

-

31.000.000

507.253.031

100,0%

76.733.766

583.986.797

620
6211

УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ
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Члан 5.

ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА
Шифра
Програм
1
1101

Програмска
активност/
Пројекат
2

1101-0001

Назив

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

1101-П1

Изградња три улице Авалска, Немањина,НиколеТесле

1101-П2

Изградња некат.пута М.Крчмаре Срећковићи

1101-П3

Изградња бунара Б1

1101-П10
1101-П22

Изградња некатегорисаног пута у Трски-засеок Николићи 1000м
Изградња некатегорисаног пута у М Крчарима- засеок Вуловићи
1000м

1101-П23

Изградња и реконструкција ОП3-Сепци

1101-П24

Изградња и реконструкција пута у селу Вишевац
Програм 7. Путна инфраструктура

0701
0701-0002

Управљање саобраћајном инфраструктуром

0701-0002

Одржавање путева

Средства
из буџета

Структура %

Сопствени и
други
приходи

Укупна
средства

Надлежан
орган/особа

4

5

6

7

8

49.676.110

9,8%

35.702.753

70.521.864

14.377.052

2,8%

15.000.000

29.377.052

0

0,0%

0

0

6.715.827

1,3%

0

6.715.827

Председник
општине

0

0,0%

7.647.630

7.647.630

Председник
општинеНачелник ОУ

6.123.297

1,2%

0

6.123.297

6.793.351

1,3%

0

6.793.351

7.000.000

1,4%

6.864.707

13.864.707

8.666.583

1,7%

6.190.416

14.856.999

23.959.648

4,7%

9.500.000

33.459.648

6.700.000

1,3%

0

6.700.000

Председник
општине

17.259.648

3,4%

9.500.000

26.759.648

Председник
општине

Председник
општине
Председник
општинеНачелник ОУ

Председник
општине
Председник
општине
Председник
општинеНачелник ОУ
Председник
општинеНачелник ОУ
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0601

0601-0001

Инвестиц.одржавање амбуланте у Ђурђеву

0601-0002

Одвоз отпада, чишћење града, водотокова и наканада за
одводњавање

11.08.2017. године

30.000.000

5,9%

5.037.813

35.037.813

0,0%

5.037.813

5.037.813

17.800.000

Председник
општинеНачелник ОУ
Председник
општине

17.800.000

3,5%

6.200.000

1,2%

0

6.200.000

Председник
општинеНачелник ОУ
Председник
општине

0602-0003

Јавна расвета

0602-0004

Одржавање улица и путева - ЗИМСКА СЛУЖБА
Програм 3. Локални економски развој

6.000.000

1,2%

0

6.000.000

8.308.000

1,6%

1.700.000

10.008.000

Имплементација Акционог плана запошљавања

2.100.000

0,4%

1.700.000

3.800.000

Председник
општине

1.008.000

0,2%

0

1.008.000

Председник
општинеНачелник ОУ

1.200.000

0,2%

0

1.200.000

Председник
општине

4.000.000

0,8%

0

4.000.000

Јавни ред и безбедност
Програм 4. Развој туризма

Председник
општине

10.321.640

2,0%

0

10.321.640

1502-0001

Управљање развојем туризма

4.192.640

0,8%

0

4.192.640

Директор ТО

1502-0002

Туристичка промоција

2.929.000

0,6%

0

2.929.000

Директор ТО

3.200.000

0,6%

0

3.200.000

Директор ТО

21.300.000

4,2%

0

21.300.000

2.300.000

0,5%

0

2.300.000

1501

1501-0001

1501-0003

1501-П1

0601-0001
1502

1502-П1
0101
0102

Службени гласник општине Рача

Заштита у ванредним ситуацијама-Цивилна заштита

Увођење географског информационог система

Карађорђеви дани
Програм 5. Развој пољопривреде

0101-0001
Унапређење услова за пољопривредну делатност

Председник
општине
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0101-0002

0171

0101-П1

0172

0101-П2
0101-П3

0173

0101-П4

2001
2001-0001
2002
2002-0001
2002-П1
2003
2003-0001
2003-П1
2003-П2
2003-П3
0901
0901-0001
0901-0002
0901-0003
0901-0004
0901-0005
0901-0006
0901-П1
1801
1801-0001
1201

Службени гласник општине Рача
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19.000.000

3,7%

0

19.000.000

Председник
општине

Подстицаји у физичку имовину пољопривредних газдинставапчеларство

4.511.448

0,9%

0

4.511.448

Председник
општине

Подстицаји у физичку имовину пољопривредних газдинстававоћарство и повртарство

10.488.552

2,1%

0

10.488.552

Председник
општине

Подстицаји за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)

3.500.000

0,7%

0

3.500.000

Председник
општине

500.000

0,1%

0

500.000

Председник
општине

28.874.700
28.874.700
14.250.000
13.910.000

5,7%
5,7%
2,8%
2,7%

10.348.200
10.348.200
2.000.000
0

39.222.900
39.222.900
16.250.000
13.910.000

340.000

0,1%

2.000.000

2.340.000

Директор ОШ

7.607.400
5.686.400
721.000

1,5%
1,1%
0,1%

2.000.000
0
0

9.607.400
5.686.400
721.000

Директор СШ
Директор СШ

0

0,0%

2.000.000

2.000.000

Директор СШ

1.200.000
12.350.000
7.905.000
510.000
450.000
260.000
75.000
2.750.000

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

0
6.450.000

Директор СШ

2.000.000

1.200.000
18.800.000
7.905.000
510.000
450.000
260.000
75.000
4.600.000

Подстицаји пољопривредној производњи

Пројекат за информативне активности-сајмови
Програм 8. Предшколско васпитање
Функционисање предшколских установа
Програм 9. Основно образовање
Функционисање основних школа

Пројекат: Реконструкција крова основне школе Карађорђе у
Трсци и Ђурђеву
Програм 10. Средње образовање
Функционисање средњих школа
Пројекат:Наставак изградње терена за тенис
Пројекат: Повећање енергетске ефикасности заменом столарије на
фискултурној сали
Пројекат: Учешће школе у трошковима превоза ученика
Програм 11. Социјална и дечја заштита
Једнократне новчане помоћи
Накнаде из буџета за децу и породицу
Накнаде из биџета у случају смрти
Накнада из буџета-текуће поправке
Стални трошкови -услуге комуникација поштарина
Накнаде из биџета-лични пратиоци
Пројекат: Услуге подршке и помоћи за старе
Програм 12. Примарна здравствена заштита
Функционисање установа примарне здравствене заштите

400.000

0,1%

4.450.000

4.850.000

13.049.451

2,6%

0

13.049.451

13.049.451

2,6%

0

13.049.451

Програм 13. Развој културе

17.170.150

3,4%

3.995.000

21.165.150

Директор ПУ
Директор ОШ

Директор ЦСР
Директор ЦСР
Директор ЦСР
Директор ЦСР
Директор ЦСР
Директор ЦСР
Председник
општине
Директор ДЗ
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2,7%
0,7%

3.649.000
346.000

17.149.000
4.016.150

Директор КЦ
Директор НБ

0,0%

0

0

Директор КЦ

7.500.000

1,5%

0

7.500.000

7.500.000

1,5%

0

7.500.000

Програм 15. Локална самоуправа

262.885.932

51,8%

0

262.885.932

0602-0001

Функционисање локалне самоуправе

61.443.848

12,1%

0

61.443.848

0602-0002

Функционисање локалне самоуправе

21.245.000

4,2%

21.245.000

0602-0003

Функционисање локалне самоуправе
Функционисање локалне самоуправе

9.930.000

2,0%

9.930.000

89.358.600

17,6%

89.358.600

1201-0001
1201-001
1201-П3
1301
1301-0001

0602

0602-0005

Функционисање локалних установа културе
Функционисање локалних установа културе
Пројекат: Подстицање младих општине Рача кроз очување народне
традиције
Програм 14. Развој спорта и омладине
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима

13.500.000
3.670.150

0602-0002

Месне заједнице

32.100.000

6,3%

0

32.100.000

0602-0003

Управљање јавним дугом

24.490.000

4,8%

0

24.490.000

0602-0004

Општинско јавно правобранилаштво

1.794.400

0,4%

0

1.794.400

0602-0006

Информисање

800.000

0,2%

0

800.000

0602-0007

Канцеларија за младе

350.000

0,1%

0

350.000

0602-0009

Резерве

8.000.000

1,6%

0

8.000.000

0602-0010

Изборна комисија

220.000

0,0%

0602-0011

Дотације верским организацијама и удружењима грађана

9.804.084

1,9%

0

9.804.084

3.350.000

0,7%

0

3.350.000

507.253.031

5,0%

0602-П1

Дан Општине 11.октобар и Општинска слава Преподобна мати
Параскева -Света Петка
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ

220.000

76.733.766

583.986.797

Председници
спортских
клубова
Пред.скупштин
е
Председник
општине
Председник
општине-веће
Начелник О.У.
Председници
МЗ
Начелник ОУ
Јавни
правобранилац
Председник
општине
Председник
општине
Општинско
веће
Председник
скупштине
Председник
општине
Председник
скупштине
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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

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту;

070

Социјална заштита некласификована на другом месту

090
100
110

12.350.000

2,4%

6.450.000

18.800.000

12.350.000

2,4%

6.450.000

18.800.000

-

0,0%

-

-

ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ

250.487.448

49,4%

-

250.487.448

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови;

103.968.848

20,5%

-

103.968.848

95.968.848

18,9%

-

95.968.848

8.000.000

1,6%

-

8.000.000

89.358.600

17,6%

350.000

0,1%

-

350.000

-

32.320.000

111

Извршни и законодавни органи

112

Финансијски и фискални послови

89.358.600

130

Опште услуге;

150

Опште јавне услуге - истраживање и развој;

160

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;

32.320.000

6,4%

170

Трансакције јавног дуга;
Трансфери општег карактера између различитих нивоа
власти

24.490.000

4,8%

-

0,0%

-

-

ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ

6.802.400

1,3%

-

6.802.400

330

Судови;

1.794.400

0,4%

-

1.794.400

360

Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту

5.008.000

1,0%

-

5.008.000

84.597.750

16,7%

37.402.753

122.000.503

3.300.000

0,7%

1.700.000

5.000.000

180
300

ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ

400
411

Општи економски и комерцијални послови

421

Пољопривреда

21.300.000

4,2%

453

Друмски саобраћај

49.676.110

9,8%

35.702.753

85.378.863

473

Туризам

10.321.640

2,0%

-

10.321.640

-

0,0%

-

-

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

500
540
600
620

24.490.000

21.300.000

0,0%

Заштита животне средине - истраживање и развој;

-

ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ

53.959.648

10,6%

14.537.813

68.497.461

Развој заједнице;

53.959.648

10,6%

14.537.813

68.497.461
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ЗДРАВСТВО

13.049.451

2,6%

-

13.049.451

Услуге јавног здравства;

13.049.451

2,6%

-

13.049.451

РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ

35.274.234

7,0%

3.995.000

39.269.234

7.500.000

1,5%

-

7.500.000

17.170.150

3,4%

3.995.000

21.165.150

800.000

0,2%

-

800.000

9.804.084

1,9%

-

9.804.084

ОБРАЗОВАЊЕ

50.732.100

10,0%

14.348.200

65.080.300

911

Предшколско образовање

28.874.700

5,7%

10.348.200

39.222.900

912

Основно образовање

14.250.000

2,8%

2.000.000

16.250.000

Средње образовање;

7.607.400

1,5%

2.000.000

9.607.400

700
740
800
810

Услуге рекреације и спорта;

820

Услуге културе;

830

Услуге емитовања и штампања;

860

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

900

920

11.08.2017. године

УКУПНО

507.253.031

100,0%

76.733.766

583.986.797,00
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Члан 7.

Капитални расходи
Буџетски корисник
Општинска управа општине Рача
Функционисање локалне самоуправе
Капитално одржавање зграде ОУ Изградња
споменика
Земљиште
Набавка опреме
Изградња некатегорисаног пута Борцима
(село-гај)-600 метара
Изградња некатегорисаног пута у В
Кчмарима-Срећковићи -600м

Година
2017

2018

5.000.000
1.500.000
2.000.000
2.750.000
0,00

5.000.000

5.000.000

3.000.000
5.000.000

3.000.000

6.715.827,00

Изградња улице у МЗ Рача "Авалске"
Изградња улице у МЗ Рача "Немањине"
Изградња улице у МЗ Рача "од Николе
Тесле до Светог Саве"

2.000.000
2.000.000
2.000.000

Изградња некатегорисаног пута Ђурђеву
Засеок Марковићи 300м

3.000.000

Изградња некатегорисаног пута Ђурђеву
пут ка тунелу 500м

4.500.000

Изградња некатегорисаног пута у Ђурђеву
пут код цркве 500м

4.500.000

Изградња некатегорисаног пута у
Саранову-пут Добочар Миленовић 500м
Изградња некатегорисаног пута у Трскизасеок Николићи 1000м
Изградња некатегорисаног пута у Д Рачи од дрђавног пута од куће Мике вулканизера
300м
Изградња некатегорисаног пута у М
Крчарима- засеок Вуловићи 1000м
Реконструкција пута ОП11
Реконструкција пута ОП3

Израда пројектно -техничке документације:
за путеве, тротоаре, канализацију и др.
Културни центар Радоје Домановић Рача
Реконструкција зграде Дома културе у Рачи
Месне заједнице
капитално одржавање зграда и објеката
Набавка рачунара и опреме
Јавни ред и безбедност
Набавка аутомобила ПС Рача

2019

4.500.000
6.123.297,00
0,00

3.750.000

6.793.351,00
14.856.999,00
21.351.190,00
3.455.807,65

3.710.000,00

X

X

5.000.000,00
1.000.000,00

X
X

X
X

1.500.000,00

X

X
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Средња школа
Пројекат:Наставак изградње терена за тенис
Пројекат: Повећање енергетске ефикасности
заменом столарије на фискултурној сали
Основна школа
Пројекат: Реконструкција крова основне
школе Карађорђе у Трсци и Ђурђеву

721.000

11.08.2017. године

X

X

X

X

2.000.000

2.000.000

Број 20, страна 19

Службени гласник општине Рача

11.08.2017. године

Члан 8.

Раздео

Глава

Програмска
Класиф.

Функција

Позиција

Економ.
Класиф.

Средства Буџета у износу од 583.986.797 динара, распоређују се према организационој, програмској , функционалној и економској
класификацији, и према изворима финансирања у следећим износима, у динарима.

Опис

1

2

4

3

6

7

8

1 1.0.0.
0602
0602-0001
111

111
1
2
3
4
5
6
7
8

411
412
415
421
422
423
424
426

212

451

9
10
11
12
13

465
472
481
482
621

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
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Сунвенције јавним нефинасијским предузећима и
организацијама
Остале донације, дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Набавка финансијске имовине-оснивачки улог

Извори финансирања за функцију 111:
01 Приходи из буџета

Средства из
буџета
9

Средства из Укупна јавна
осталих извора средства
10

11

2.850.000
540.000
50.000
10.000
100.000
6.500.000
50.000
530.000

2.850.000
540.000
50.000
10.000
100.000
6.500.000
50.000
530.000

18.493.848

18.493.848

380.000
500.000
400.000
40.000
31.000.000

380.000
500.000
400.000
40.000
31.000.000

61.443.848

0

61.443.848
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Функција 111:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:
01 Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0001:

61.443.848

0

61.443.848

61.443.848

0

61.443.848

61.443.848

0

61.443.848

Дан Општине 11.октобар и Општинска слава Преподобна
мати Параскева-Света Петка

0602-П1

111

111
14
15
16

423
426
472
01

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални
послови и спољни послови
Услуге по уговору
Материјал
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета

Функција 111:
Извори финансирања за пројекат 0602-П1:
01 Приходи из буџета
Свега за пројекат 0602-П1:
0602-0010
160
218
219

ИЗБОРНА КОМИСИЈА
160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;
416 Награде запосленима и остали посебни расходи
421 Стални трошкови
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета

1.000.000
350.000
2.000.000

1.000.000
350.000
2.000.000

3.350.000

0

3.350.000

3.350.000

0

3.350.000

3.350.000

0

3.350.000

3.350.000

0

3.350.000

200.000
20.000

0
0

200.000
20.000

220.000

0

220.000

Функција 160:
Извори финансирања за пројекат 0602-0010:
Приходи из буџета

220.000

220.000

220.000

220.000

Свега за пројекат 0602-0010:

220.000

0

220.000
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Извори финансирања за Програм 15:
01 Приходи из буџета
Свега за Програм 15:
Извори финансирања за Главу 1:
01 Приходи из буџета
Свега за Главу 1:
Извори финансирања за Раздео 1:
01 Приходи из буџета

Свега за Раздео 1:
2 2.0.0.
0602
0602-0002
20
21
17
23
18
19
22
24
25
26
31

111
411
412
414
415
482
421
422
423
424
426
465

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
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
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери

Извори финансирања за функцију 111:
01 Приходи из буџета

65.013.848

0

65.013.848

65.013.848

0

65.013.848

65.013.848

0

65.013.848

65.013.848

0

65.013.848

65.013.848

0

65.013.848

65.013.848

0 65.013.848

7.070.000
1.300.000
40.000
250.000
300.000
125.000
1.060.000
6.500.000
3.000.000
600.000
1.000.000

7.070.000
1.300.000
40.000
250.000
300.000
125.000
1.060.000
6.500.000
3.000.000
600.000
1.000.000

21.245.000

0

21.245.000
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Функција 111:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:
01 Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0002:
Извори финансирања за Програм 15:
01 Приходи из буџета
Свега за Програм 15:

0

21.245.000

21.245.000

0

21.245.000

21.245.000

0

21.245.000

21.245.000

0

21.245.000

21.245.000

0

21.245.000

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

3 3.0.0
0602
0602-0003
27
28
29
30
32
33
34
35
36
37
38

111
411
412
414
415
421
422
423
424
426
465
482
01

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
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Извори финансирања за Главу 3:
Приходи из буџета
Свега за Главу 3.0.0. :

3 3.1.1.

21.245.000

2.330.000
390.000
50.000
50.000
5.000
50.000
5.950.000
100.000
550.000
450.000
5.000

9.930.000

2.330.000
390.000
50.000
50.000
5.000
50.000
5.950.000
100.000
550.000
450.000
5.000
0

0

0

9.930.000
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ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ
Имплементација Акционог плана запошљавања
411 Општи економски и комерцијални послови
423 Услуге по уговору (Јавни радови)
423 Услуге по уговору (Стручна пракса)
Извори финансирања за функцију 411:
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
Функција 411:
Извори финансир. за програмске актив. 1501-001
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
Свега за програмску активност 1501-0001:
Извори финансирања за Раздео 3:
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти

Свега за Раздео 3:
4 4.0.0.
0602
0602-0004
330
41
42
43
206

330
411
412
415
421

ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО
ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Општинско јавно правобранилаштво
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови

1.500.000
600.000

1.300.000
400.000

2.800.000
1.000.000

1.700.000

2.100.000
1.700.000

2.100.000

1.700.000

3.800.000

2.100.000

0
1.700.000

2.100.000
1.700.000

2.100.000

1.700.000

3.800.000

12.030.000

0

12.030.000
0

2.100.000

12.030.000

0 12.030.000

1.000.000
200.000
72.000
5.000

1.000.000
200.000
72.000
5.000
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Услуге по уговору
Трошкови путовања
Материјал
Остале донације, дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Извори финансирања за функцију 330:
01 Приходи из буџета

423
422
426
465
482

Функција 330:
Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:
01 Приходи из буџета
Свега за програмску активност 0602-0004:
Извори финансирања за Програм 15:
01 Приходи из буџета
Свега за Програм 15:
Извори финансирања за Главу 4.0.0.:
01 Приходи из буџета
Свега за Главу 4.0.0.:
Извори финансирања за Раздео 4:
01 Приходи из буџета

Свега за Раздео 4:

ОПШТИНСКА УПРАВА

5 5.1.0.

1501-0003

Заштита у ванредним ситуацијама-ЦИВИЛНА
ЗАШТИТА

167.400
100.000
90.000
150.000
10.000

167.400
100.000
90.000
150.000
10.000

1.794.400

0

1.794.400

1.794.400

0

1.794.400

1.794.400

1.794.400

1.794.400

0

1.794.400

1.794.400

0

1.794.400

1.794.400

0

1.794.400

1.794.400

0

1.794.400

1.794.400

0

1.794.400

1.794.400

0

1.794.400

1.794.400

0 1.794.400
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360 Цивилна одбрана

360

422 Трошкови путовања

1.000

1.000

423 Услуге по уговору

1.000

1.000

47

424 Специјализоване услуге

1.000

1.000

48

425 Текуће поправке и одржавање

1.000

1.000

49

426 Материјал

1.000

1.000

50

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали

1.000

1.000

51

483 Новчане казне и пенали по решењу судова
Накнада штете за повреде или штету насталу услед
484
елементарних непогода или других природних узрока

0

0

1.000.000

1.000.000

45
46

52
53

511 Зграде и грађевински објекти

1.000

1.000

54

512 Машине и опрема

1.000

1.000

Извори финансирања за функцију 360:
01 Приходи из буџета

1.008.000

0

1.008.000

Функција 360:

1.008.000

0

1.008.000

Извори финансирања за програмску активност 1501-0003:
01 Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1501-0003:

1.008.000

1.008.000

1.008.000

0

1.008.000

1.200.000

0

1.200.000

1.200.000

0

1.200.000

0

0

0

Увођење географског информационог система

1501-П1

411 Општи економски и комерцијални послови

411
55

423 Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 411:
01 Приходи из буџета
06 Донације од међународних организација
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Функција 411:

1.200.000

0

1.200.000

Извори финансирања за Пројекат 1501-П1
01 Приходи из буџета

1.200.000

06 Донације од међународних организација
Свега за Пројекат 1501-П1:

1.200.000
0

0

1.200.000

0

1.200.000

50.000

0

50.000

100.000

0

100.000

2.000.000

0

2.000.000

50.000

0

50.000

1.800.000

0

1.800.000

Јавни ред и безбедност
360 Јавни ред и безбедност некласификована на другом месту

0601-0001
360
56

422 Трошкови путовања

57

423

59

Услуге по уговору(едукација и реализација кампања у
сарадњи са Агенцијом за безбедност саобраћаја)
Постављање саобраћајне сигн.примена краткорочних мера на
425 уређењу три раскрснице у Рачи према главном пројекту
саобр.сигн.
426 Материјал(публикације за децу)

60

512 Машине и опрема

58

Извори финансирања за функцију 360:
01 Приходи из буџета

4.000.000

Функција 360:

4.000.000

0

4.000.000

4.000.000

0

4.000.000

4.000.000

0

4.000.000

4.000.000

Извори финансирања за Програмску активност 0601-0001:
01 Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0601-0001:

0602-0011
860

Дотације верским организацијама и удружењима грађана
по јавном позиву
Функција: Рекреација, спорт и вере некласификоване на
860
другом месту
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Дотације верским организацијама и удружењима грађана
61

481 Дотације невладиним организацијама

7.000.000

0

7.000.000

62

481 Дотације невладиним организацијама - Црвеном крсту

2.804.084

0

2.804.084

Извори финансирања за функцију 860:
01 Приходи из буџета

9.804.084

07 Трансфери од других нивоа власти
Функција 860:

9.804.084

9.804.084
0

0

0

9.804.084

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0011:
01 Приходи из буџета

9.804.084

07 Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програмску активност 0602-0011:

9.804.084

9.804.084
0

0

0

9.804.084

5.2.0.
1801

ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

1801-0001

Функционисање установа примарне здравствене заштите
740 Услуге јавног здравства

740
63

464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања

13.049.451

13.049.451

01 Приходи из буџета

13.049.451

13.049.451

Функција 740:

13.049.451

Извори финансирања за функцију 740:

0

13.049.451

Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:
01 Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1801-0001:
5.3.0.

13.049.451
13.049.451

13.049.451
0

13.049.451
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ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима
810 Услуге рекреације и спорта

1301
1301-0001
810
64

481 Дотације невладиним организацијама

7.500.000

7.500.000
0

Извори финансирања за функцију 810:
01 Приходи из буџета

7.500.000

Функција 810:

7.500.000

7.500.000
0

7.500.000

Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:
01 Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1301-0001:

7.500.000
7.500.000

7.500.000
0

7.500.000

ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

5.0.0. 0602

Функционисање локалне самоуправе

0602-0005

130 Опште јавне услуге

130
72

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

73

412 Социјални доприноси на терет послодавца

65

23.300.000

23.300.000

4.200.000

4.200.000

414 Социјална давања запосленима

10.700.000

10.700.000

76

415 Накнаде трошкова за запослене

1.250.000

1.250.000

66

416 Награде запосленима и остали посебни расходи

250.000

250.000

67

421 Стални трошкови

11.570.000

11.570.000

68

422 Трошкови путовања

300.000

300.000

69

423 Услуге по уговору

9.310.000

9.310.000
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70

424 Специјализоване услуге

2.300.000

2.300.000

71

425 Текуће поправке и одржавање

1.707.600

1.707.600

74

426 Материјал

5.413.000

5.413.000

84

465 Остале донације, дотације и трансфери

3.100.000

3.100.000

75

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета

800.000

800.000

77

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали

600.000

600.000

78

483 Новчане казне и пенали по решењу судова

2.000.000

2.000.000

79

511 Зграде и грађевински објекти

7.558.000

7.558.000

80

512 Машине и опрема

3.000.000

3.000.000

81

541 Земљиште

2.000.000

2.000.000

89.358.600

89.358.600

Извори финансирања за функцију 130:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 130:

0

0

0

89.358.600

0

89.358.600

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0005:
01 Приходи из буџета

89.358.600

07 Трансфери од других нивоа власти
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програмску активност 0602-0005:

5 5.1.1.

ОПШТИНСКА УПРАВАПреузете надлежности по одлуци СО-е
ПРОГРАМ 7: Путна инфраструктура

89.358.600
0

0
89.358.600

0
0

0

89.358.600
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620 Развој заједнице

620

Одржавање путева

0701-0002
82
83
85
210

423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
425 Текуће поправке и одржавање (и атарски путеви)
426 Материјал
Свега за Програмску активност 0701-0002:

200.000

200.000

6.500.000

6.500.000

17.259.648

9.500.000

0
23.959.648

26.759.648
0

9.500.000

33.459.648

49.676.110

35.702.753

85.378.863

49.676.110

35.702.753

85.378.863

1101

ПРОГРАМ 1:

1101-0001

Стратешко, просторно и урбанистичко планирање , одржавање и изградња
453 Друмски саобраћај

453

86 511 Зграде и грађевински објекти
Свега за Програмску активност 1101-0001:
Извори финансирања за функцију 453:
ПРОГРАМ 2: Комунална делатност

0601
620

0602-0002

0602-0003

Одржавање депонија и одржавање чистоће на
површинама јавне намене

87

421 Стални трошкови

209
88

16.400.000

16.400.000

424 Специјализоване услуге

800.000

800.000

425 Текуће поправке и одржавање

600.000

Јавна расвета

5.037.813

5.637.813
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217
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5.000.000

5.000.000

425 Текуће поправке и одржавање

600.000

600.000

426 Материјал

600.000

600.000

6.000.000

6.000.000

Зимска служба

0602-0004
91

425 Стални трошкови
Свега за Програмску активност 0601-0001:

30.000.000

5.037.813

35.037.813

0
Извори финансирања за Главу 5.1.1.:
01 Приходи из буџета

103.635.758

07 Трансфери од других нивоа власти

103.635.758
50.240.566

50.240.566

50.240.566

153.876.324

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 5.1.1.:

103.635.758

Управљање јавним дугом

5 5.1.2. 0602-0003

170 Управљање јавним дугом

170
215

444 Пратећи трошкови задуживања

92

441 Отплата домаћих камата

93

611 Отплата главнице домаћим кредиторима

150.000

150.000

1.090.000

1.090.000

23.250.000

23.250.000
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Извори финансирања за функцију 170:
01 Приходи из буџета

12.389.743

12.389.743

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

12.100.257

12.100.257

Функција 170:

24.490.000

0

24.490.000

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:
01 Приходи из буџета

12.389.743

12.389.743

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

12.100.257

12.100.257

Свега за Програмску активност 0602-0003:

24.490.000

0

24.490.000

Информисање

0602-0006
830

830Услуге емитовања и издаваштва
94 423 Услуге по уговору

800.000

800.000

01 Приходи из буџета

800.000

800.000

Функција 830:

800.000

Извори финансирања за функцију 830:

0

800.000

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006:
01 Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0006:

800.000
800.000

800.000
0

800.000

Програмска активност: Резерве

0602-0009
112

112 Финансијски и фискални послови
95 49911 Стална резерва

1.000.000

1.000.000

96 49912 Текућа резерва

7.000.000

7.000.000

Извори финансирања за функцију 112:
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01 Приходи из буџета

8.000.000

Функција 112:

8.000.000

8.000.000
0

8.000.000

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:
01 Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 0602-0009:

0
0

0
0

0

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

5 5.2.1.
0602

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0002

Месне заједнице
160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;

160
97

421 Стални трошкови

3.355.000

3.355.000

98

423 Услуге по уговору

1.660.000

1.660.000

99

424 Специјализоване услуге

3.393.000

3.393.000

100

425 Текуће поправке и одржавање

11.383.000

11.383.000

101

426 Материјал

2.980.000

2.980.000

102

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали

50.000

50.000

103

511 Зграде и грађевински објекти

8.165.000

8.165.000

104

512 Машине и опрема

1.114.000

1.114.000

32.100.000
0

32.100.000
0

Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Функција 160:

32.100.000

0

32.100.000

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:
01 Приходи из буџета

32.100.000

32.100.000
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Свега за Програмску активност 0602-0002:

32.100.000

0

32.100.000

Извори финансирања за Програм 15:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 15:

32.100.000

32.100.000

0

0

32.100.000

0

32.100.000

Извори финансирања за Главу 5.2.1:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Главу 5.2.1:

32.100.000

32.100.000

0

0

32.100.000

0

32.100.000

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ

5 5.22.
0602

ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

0602-0007

Канцеларија за младе
150 Опште јавне услуге - истраживање и развој

150
105

421 Стални трошкови

5.000

5.000

106

422 Трошкови путовања

1.000

1.000

107

423 Услуге по уговору

242.000

242.000

108

424 Специјализоване услуге

1.000

1.000

109

426 Материјал

100.000

100.000

110

512 Машине и опрема

1.000

1.000

350.000

350.000

Извори финансирања за функцију 150:
01 Приходи из буџета
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Функција 150:

350.000

0

350.000

Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007:
01 Приходи из буџета

293.200

293.200

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

56.800

56.800

Свега за Програмску активност 0602-0007:

350.000

0

350.000

Извори финансирања за Програм 15:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Свега за Програм 15:

293.200

293.200

56.800

56.800

350.000

0

350.000

ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

5 5.2.3.
0101

ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

0101-0001

Унапређење услова за пољопривредну делатност
421 Пољопривреда

421
111

422 Трошкови путовања

112

423 Услуге по уговору

113

451 Текуће субвенције за пољопривреду
511 Зграде и грађевински објекти

114

300.000

300.000

1.700.000

1.700.000

0

0

300.000

300.000

01 Приходи из буџета

2.300.000

2.300.000

Функција 421:

2.300.000

Извори финансирања за функцију 421:

0

2.300.000

Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:
01 Приходи из буџета

2.300.000

2.300.000
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Свега за Програмску активност 0101-0001:

2.300.000

0

2.300.000

Планиране остале мере у пољопривреди

0101-0002

421 Пољопривреда

421

451 Подстицаји у физичку имовину пољопривредних газдинстава -

0101-П1

115

0101-П2

116

0101-П3

117

451 Подстицаји за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)

0101-П4

118

451 Подстицај за информативне активности-сајмови

пчеларство
Подстицаји у физичку имовину пољопривредних газдинстава 451 воћарство и повртарство

Извори финансирања за функцију 421:

4.511.448

4.511.448

10.488.552

10.488.552

3.500.000

3.500.000

500.000

500.000

Функција 421:

19.000.000

01 Приходи из буџета

19.000.000

Свега за Програмску активност 0101-0002:

19.000.000

0

19.000.000
19.000.000

0

19.000.000

Извори финансирања за Главу 5.2.3:
01 Приходи из буџета

21.300.000

21.300.000

21.300.000

21.300.000

1.056.640

1.056.640

193.500

193.500

07 Трансфери од других нивоа власти
Свега за Главу 5.2.3:

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ РАЧА

5 5.3.0.
1502

ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА

1502-0001

Управљањем развојем туризма
473 Туризам

473
119

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

120

412 Социјални доприноси на терет послодавца
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211

415 Накнаде тршкова за запослене

121

11.08.2017. године

65.000

65.000

421 Стални трошкови

101.000

101.000

122

422 Трошкови путовања

225.000

225.000

123

423 Услуге по уговору

900.000

900.000

124

424 Специјализоване услуге

150.000

150.000

125

425 Текуће поправке и одржавање

40.000

40.000

126

426 Материјал

239.500

239.500

127

465 Остале донације, дотације и трансфери

197.000

197.000

128
129
130

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали
511 Зграде и грађевински објекти
512 Машине и опрема

170.000
785.000
45.000

170.000
785.000
45.000

131

523 Залихе робе за даљу продају

25.000

25.000

01 Приходи из буџета

4.192.640

4.192.640

Функција 473:

4.192.640

Извори финансирања за функцију 473:
0

4.192.640

Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:
01 Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1502-0001:

4.192.640
4.192.640

4.192.640
0

4.192.640

Туристичка промоција

1502-0002

473 Туризам

473
132

423 Услуге по уговору

133
134

2.159.000

2.159.000

424 Специјализоване услуге

200.000

200.000

426 Материјал

570.000

570.000

2.929.000

2.929.000

Извори финансирања за функцију 473:
01 Приходи из буџета
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Функција 473:

2.929.000

0

2.929.000

Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:
01 Приходи из буџета
Свега за Програмску активност 1502-0002:

2.929.000
2.929.000

2.929.000
0

2.929.000

Карађорђеви дани

1502-П1

473 Туризам

473
135

421 Стални трошкови

136

423 Услуге по уговору

137

426 Материјал

50.000

50.000

2.890.000

2.890.000

260.000

260.000

01 Приходи из буџета

3.200.000

3.200.000

Функција 473:

3.200.000

Извори финансирања за функцију 473:
0

3.100.000

Извори финансирања за Пројекат 1502-П1:
01 Приходи из буџета
Свега за Пројекат 1502-П1:

3.200.000

3.200.000

3.200.000

0

3.200.000

10.321.640

0

10.321.640

0

0

0

10.321.640

Извори финансирања за Програм 4
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
8

Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Свега за Програм 4:
Извори финансирања за Главу 5.3.0. :

10.321.640
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01 Приходи из буџета

10.321.640

07 Трансфери од других нивоа власти
8

0

0

0

10.321.640

Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Свега за Главу 5.3.0. :

1201

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ"
ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-0001

Функционисање локалних установа културе

5 5.4.0.

10.321.640

10.321.640

820 Услуге културе

820
138

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

139

412 Социјални доприноси на терет послодавца

140
141
142

413 Накнаде у натури
413 Накнаде у натури
414 Социјална давања запосленима

2.000

143

415 Накнаде трошкова за запослене

35.000

35.000

144

416 Награде запосленима и остали посебни расходи

128.000

128.000

145
146

417 Посланички додатак
418 Судијски додатак.

147

421 Стални трошкови

148

422 Трошкови путовања

149

1.550.000

1.550.000

280.000

280.000
0

0
60.000

62.000

0
0
137.150

30.000

167.150

50.000

30.000

80.000

423 Услуге по уговору

705.000

161.000

866.000

150

424 Специјализоване услуге

170.000

170.000

151

425 Текуће поправке и одржавање

10.000

10.000

152

426 Материјал

160.000

153

465 Остале донације, дотације и трансфери

193.000

15.000

175.000
193.000
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155

515 Нематеријална имовина
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10.000
240.000

Извори финансирања за функцију 820:
01 Приходи из буџета

10.000
50.000

290.000

0
3.670.150

3.670.150

04 Сопствени приходи буџетских корисника

136.000

136.000

07 Трансфери од других нивоа власти

210.000

210.000

346.000

4.016.150

Функција 820:

3.670.150

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:
01 Приходи из буџета

3.670.150

3.670.150

04 Сопствени приходи буџетских корисника

136.000

136.000

07 Трансфери од других нивоа власти

210.000

210.000

346.000

4.016.150

Свега за програмску активност 1201-0001:

3.670.150

Извори финансирања за Програм 13:
01 Приходи из буџета

3.670.150

3.670.150

04 Сопствени приходи буџетских корисника

136.000

136.000

07 Трансфери од других нивоа власти

210.000

210.000

346.000

4.016.150

Свега за Програм 13:

3.670.150

Извори финансирања за Главу 5.4.0. :
01 Приходи из буџета

3.670.150

3.670.150

04 Сопствени приходи буџетских корисника

136.000

136.000

07 Трансфери од других нивоа власти

210.000

210.000

346.000

4.016.150

Свега за Главу 5.4.0. :

3.670.150
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КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ"

820
1201

ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ

1201-0001

Функционисање локалних установа културе
820 Услуге културе

820
156

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

157

412 Социјални доприноси на терет послодавца

158

2.770.000

2.770.000

500.000

500.000

413 Накнаде у натури

30.000

30.000

159

414 Социјална давања запосленима

50.000

50.000

160

415 Накнаде трошкова за запослене

110.000

110.000

161

416 Награде запосленима и остали посебни расходи

70.000

70.000

162

421 Стални трошкови

163

422 Трошкови путовања

164

423 Услуге по уговору

165

1.469.000

20.000

1.489.000

590.000

10.000

600.000

4.714.000

65.000

4.779.000

424 Специјализоване услуге

440.000

10.000

450.000

166

425 Текуће поправке и одржавање

840.000

3.510.000

4.350.000

167

426 Материјал

1.115.000

29.000

1.144.000

168

465 Остале донације, дотације и трансфери

169

300.000

300.000

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета

0

0

170

481 Дотације невладиним организацијама

0

0

171

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали

28.000

172

483 Новчане казне и пенали по решењу судова

60.000

60.000

173

511 Зграде и грађевински објекти

38.000

38.000

174

512 Машине и опрема

376.000

376.000

Извори финансирања за функцију 820:

5.000

33.000
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01 Приходи из буџета

13.500.000

04 Сопствени приходи буџетских корисника
07 Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:

13.500.000

13.500.000
149.000

149.000

3.500.000

3.500.000

3.649.000

17.149.000

Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:
01 Приходи из буџета

13.500.000

04 Сопствени приходи буџетских корисника
07 Трансфери од других нивоа власти
Свега за програмску активност 1201-0001:

13.500.000

13.500.000
149.000

149.000

3.500.000

3.500.000

3.649.000

17.149.000

Извори финансирања за Програм 13:
01 Приходи из буџета

13.500.000

04 Сопствени приходи буџетских корисника
07 Трансфери од других нивоа власти

13.500.000
149.000

149.000

3.500.000

3.500.000

Свега за Програм 13:

13.500.000

3.649.000

17.149.000

Свега за Главу 5. 8.2. :

13.500.000

3.649.000

17.149.000

13.100.000

3.665.300

16.765.300

2.360.000

212.400

2.572.400

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "НАШA РАДОСТ"

5 5.9.0.
2001

ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ

2001-0001

Функционисање предшколских установа
911 Предшколско образовање

911
175

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)

176

412 Социјални доприноси на терет послодавца

177

413 Накнаде у натури

0

0
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178

414 Социјална давања запосленима

1.692.000

1.500.000

3.192.000

179

415 Накнаде трошкова за запослене

440.000

5.000

445.000

180

416 Награде запосленима и остали посебни расходи

170.000

0

170.000

181

421 Стални трошкови

2.595.000

592.000

3.187.000

182

422 Трошкови путовања

450.000

335.000

785.000

183

423 Услуге по уговору

1.700.000

484.000

2.184.000

184

424 Специјализоване услуге

750.000

520.000

1.270.000

185

425 Текуће поправке и одржавање

164.700

927.000

1.091.700

186

426 Материјал

3.140.000

1.308.000

4.448.000

187

465 Остале донације, дотације и трансфери

1.055.000

382.500

1.437.500

188

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали

8.000

22.000

30.000

189

483 Новчане казне и пенали по решењу судова

0

5.000

5.000

190

511 Зграде и грађевински објекти

500.000

250.000

750.000

191

512 Машине и опрема

750.000

140.000

890.000

Извори финансирања за функцију 911:
01 Приходи из буџета

28.874.700

28.874.700

04 Сопствени приходи буџетских корисника

4.627.900

4.627.900

07 Трансфери од других нивоа власти

4.770.300

4.770.300

950.000

950.000

10.348.200

39.222.900

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Функција 911:

28.874.700

Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:
01 Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2001-0001:
Извори финансирања за Програм 8:

28.874.700
28.874.700

28.874.700
10.348.200

39.222.900
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01 Приходи из буџета

28.874.700

28.874.700

04 Сопствени приходи буџетских корисника

4.627.900

4.627.900

07 Трансфери од других нивоа власти

4.770.300

4.770.300

950.000

950.000

10.348.200

39.222.900

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Свега за Програм 8:

28.874.700

Извори финансирања за Главу 5.9.0.:
01 Приходи из буџета

28.874.700

04 Сопствени приходи буџетских корисника

4.627.900

4.627.900

07 Трансфери од других нивоа власти

4.770.300

4.770.300

950.000

950.000

10.348.200

39.222.900

08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Свега за Главу 5.9.0. :

5 5.9.1

28.874.700

28.874.700

ОСНОВНА ШКОЛА "КАРАЂОРЂЕ"

912
2002

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

2002-0001

Функционисање основних школа
912

912 Основно образовање
192 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти

13.910.000

13.910.000

01 Приходи из буџета

13.910.000

13.910.000

Функција 912:

13.910.000

Извори финансирања за функцију 912:

Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:
2002

ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

0

13.910.000
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Пројекат: Реконструкција крова основне школе
Карађорђе у Трсци и Ђурђеву

2002-П1
912

912 Основно образовање
193 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти

340.000

Извори финансирања за функцију 912:
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти

340.000

Функција 912:

340.000

2.000.000

2.340.000

2.000.000

340.000
2.000.000

2.000.000

2.340.000

Извори финансирања за Програм 9:
01 Приходи из буџета

14.250.000

07 Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програм 9:

14.250.000

14.250.000
2.000.000

2.000.000

2.000.000

16.250.000

Извори финансирања за Главу 5.9.1.:
01 Приходи из буџета

14.250.000

07 Трансфери од других нивоа власти
Свега за Главу 5.9.1.:

5 5.9.2.

14.250.000

14.250.000
2.000.000

2.000.000

2.000.000

16.250.000

СРЕДЊА ШКОЛА РАЧА

920
2003

ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

2003-0001

Функционисање средње школе
920

920 Средње образовање
194 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 920:

5.686.400

5.686.400
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01 Приходи из буџета

5.686.400

Функција 920:

5.686.400

5.686.400
0

5.686.400

Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:
01 Приходи из буџета
Свега за програмску активност 2003-0001:

5.686.400
5.686.400

5.686.400
0

5.686.400

Пројекат:Наставак изградње терена за тенис

2003-П1
920

Средње образовање
195 4632 Зграде и грађевински објекти

721.000

721.000

01 Приходи из буџета

721.000

721.000

Функција 920:

721.000

Извори финансирања за функцију 920:

0

721.000

Извори финансирања за пројекат 2003-П1:
01 Приходи из буџета
Свега за пројекат 2003-П1:

721.000

721.000

721.000

0

721.000

0

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

Пројекат: Повећање енергетске ефикасности заменом
столарије на фискултурној сали

2003-П2
920

Средње образовање
196 4632 Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 920:
07 Трансфери од других нивоа власти
Функција 920:

0

Извори финансирања за пројекат 2003-П2:
Пројекат: Учешће школе у трошковима превоза ученика

2003-П3
920

Средње образовање
197 4631 Трошкови путовања

1.200.000

1.200.000
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Извори финансирања за функцију 920:
01 Приходи из буџета
Функција 920:
Функција 920:
Извори финансирања за пројекте 2003-П1-П2-П3:
01 Приходи из буџета
07 Трансфери од других нивоа власти
Свега за пројекте 2003-П1-П2-П3:
Функција 920:

1.200.000
1.200.000
0

0
0

1.200.000
1.200.000
0

7.607.400

2.000.000
2.000.000

7.607.400
2.000.000
9.607.400

7.607.400

2.000.000

9.607.400

7.607.400

Извори финансирања за Главу 5.9.2. :
01 Приходи из буџета

7.607.400

07 Трансфери од других нивоа власти
Свега за Главу 5. 9.2, :

2.000.000

2.000.000

2.000.000

9.607.400

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "ШУМАДИЈА"
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА

5 5.9.3.
0901
0901-0001

Социјалне помоћи - Једнократне новчане помоћи

070

70 Социјална помоћ некласификована на другом месту
198 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти (472931)

7.905.000

7.905.000

70 Социјална помоћ некласификована на другом месту
199 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти (472311)

510.000

510.000

70 Социјална помоћ некласификована на другом месту
200 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти (472611)

450.000

450.000

70 Социјална помоћ некласификована на другом месту
205 4631 Текуће поправке и одржавање (425119

260.000

260.000

Социјалне помоћи - Накнаде из буџета за децу и породицу

0901-0002
070

Социјалне помоћи - Накнаде из буџета у случају смрти

0901-0003
070

Социјалне помоћи - Текуће поправке

0901-0004
070
0901-0005

7.607.400

7.607.400

Социјалне помоћи - Услуге комуникација-поштарина
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70 Социјална помоћ некласификована на другом месту
201 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти (421421)

75.000

75.000

Социјална помоћ-Лични пратиоци

0901-0006
70

70 Социјална помоћ некласификована на другом месту
216 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти (423599)
Извори финансирања за функцију 070:
01 Приходи из буџета

2.750.000
11.950.000

07 Трансфери од других нивоа власти
Функција 070:

70 Социјална помоћ некласификована на другом месту

070

202

Пројекат: Услуге подршке и помоћи за старе
421 Стални трошкови

203

423 Услуге по уговору

204

426 Материјал

0901-П1

Извори финансирања за Пројекат 0901-П1:
01 Приходи из буџета
05 Донације од иностраних земаља
Свега за пројекат 0901-П1:

2.000.000

4.750.000
11.950.000

2.000.000

2.000.000

11.950.000

2.000.000

13.950.000

0

0

0

30.000

50.000

80.000

370.000

4.200.000

4.570.000

200.000

200.000

4.450.000

400.000
4.450.000

4.450.000

4.850.000

400.000

400.000

Извори финансирања за функцију 070:
01 Приходи из буџета

400.000

07 Трансфери од других нивоа власти
Свега за Програм 11:
Извори финансирања за Главу 5.9.3.:

400.000

400.000
4.450.000

4.450.000

4.450.000

4.850.000
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01 Приходи из буџета
5

12.350.000

Донације од иностраних земаља

07 Трансфери од других нивоа власти
Свега за Главу 5. 9.3:

Извори финансирања за Разделе 1, 2, 3, 4, 5:
01 Приходи из буџета

12.350.000
4.450.000

4.450.000

0

2.000.000

2.000.000

12.350.000

6.450.000

18.800.000

0
495.095.974

494.095.974

04 Сопствени приходи буџетских корисника

4.912.900

4.912.900

05 Донације од иностраних земаља

4.450.000

4.450.000

66.420.866

66.420.866

950.000

950.000

07 Трансфери од других нивоа власти
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година

12.157.057

12.157.057

507.253.031

76.733.766583.986.797

Свега за раздео 1, 2, 3, 4:
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III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 9.
У складу са Законом и Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за
2017.годину и пројекцијама за 2018. и 2019.годину, уз Одлуку о III ребалансу буџета општине
Рача усвajа се и Друга измена Кадровског плана општинске управе општине Рача за 2017.
годину, која је уједно и саставни део Одлуке о III ребалансу буџета општине Рача.
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, пољопривреду, 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 Закона о буџетском систему,
може поднети захтев министарству надлежном за послове финансија за одобрење фискалног
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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 на консолидованом рачуну трезора.
Члан 19.
Обавезе које преузимају директни корисници буџетских средстава морају одговарати
апропријацији која им је за ту намену овом одлуком одобрена и пренета, а за обавезе преко
200.000,00 динара неопходна је сагласност Општинског већа.
Обавезе које планирају да преузимају индирекни корисници буџетских средстава
морају одговарати апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком одобрена а за обавезе
преко 50.000,00 динара по свакој апропријацији, кумулативно по кварталу, 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 2017.години у складу са одобреним апропријацијама у тој години,
а неизвршене у току 2017.године, преносе се у 2018. годину и имају статус преузетих обавеза
и извршавају се на терет одобрених апропријацима овом одлуком.
Обавезе дефинисане ставом 1. Овог члана се не односе на трошкове електричне
енергије, телекомуникација и друге комуналне трошкове.
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 5.000.000 динара.
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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
2017.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 веће 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 2017.године, уколико срества
потреба за исплaту 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 2017. години обрачунату
исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују
расход амортизације и употребе средстава за рад.
Члан 28.
Делатности и послове и обавезе ЈП „Дирекција за изградњу општине Рача“ преузима
Општинa Рача по престанку рада.
Члан 29.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31.децембра
2017.године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2017.години, која су овим
корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету Општине Рача за 2017.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.
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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 тарезора, 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 2017. 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 2017. 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.
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: 020-91/2017-I-01
Дана: 11.08.2017.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.
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Скупштина општине Рача, на седниci одржаној 11.08.2017. године, на основу чланова 5. и 6.
Закона о јавним путевима („Сл. гласник РС“, број: 101/05, 123/07, 101/11, 93/2012 и 104/2013),
на предлог Општинског већа општине Рача, донела је:
ОДЛУКУ О ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА, УЛИЦАМА
И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА
I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1
Овом одлуком уређује се обављање послова који се односе на реконструкцију,
одржавање, заштиту, коришћење, развој и управљање општинским путевима и улицама, као и
одржавање некатегорисаних путева на територији Општине Рача (у даљем тексту: Општина).
Члан 2
Поједини изрази употребљени у овој одлуци имају следеће значење:
- "локални пут“ јесте општински пут, некатегорисани пут и улица;
- "општински пут" јесте јавни пут, који саобраћајно повезује територију Општине, као
и територију Општине са мрежом државних путева, који Скупштина општине Рача (у
даљем тексту: Скупштина) прогласи за општински пут;
- "некатегорисани пут" јесте саобраћајна површина која је доступна већем броју разних
корисника, коју Скупштина Општине Рача прогласи некатегорисаним путем и која је
уписана у катастар непокретности као некатегорисани пут;
- "улица" јесте јавни пут у насељу Рача који саобраћајно повезује делове насељa, a који
су одређени просторним и урбанистичким палном;
- "прилазни пут" јесте саобраћајна површина преко које се омогућава власнику, односно
непосредном држаоцу непокретности која се налази поред јавног пута прилаз на тај
пут;
- "ванредни превоз" јесте превоз возилом које осовинским оптерећењем, укупном
масом, ширином, дужином и висином прекорачује прописане мере;
- "одржавање пута" јесте извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно
одвијање саобраћаја и чува употребна вредност јавног пута у стању које је било у
тренутку изградње, односно реконструкције. Тротоари и бициклистичке стазе саставни
делови су улице.
Члан 3
Општински путеви се категоришу критеријумима за категоризацију општинских путева
које прописује Скупштина.
На основу критеријума из става 1. овог члана Скупштина доноси акт о категоризацији
општинских путева и улица.
II УПРАВЉАЊЕ ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА, УЛИЦАМА И НЕКАТЕГОРИСАНИМ
ПУТЕВИМА
Члан 4
Управљање локалним путевимапредставља:
- заштиту и коришћење локалних путева;
- организовање стручних послова на одржавању, заштити и реконструкцији локалних
путева;
- уступање радова на одржавању локалних путева;
- организовање стручног надзора над реконструкцијом, одржавањем и заштитом
локалних путева;
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планирање реконструкције, одржавања и заштите локалних путева;
означавање локалних путева;
вођење евиденције о локалним путевима и о саобраћајно-техничким подацима за те
локалне путеве.

Члан 5
Делатност управљања локалним путевима на територији Општине обавља јавно
предузеће основано од стране Општине као управљач локалног пута.
Управљач локалног пута је Јавно предузеће за управљање и развој инфраструктурних
објеката Рача (у даљем тексту: Јавно предузеће за управљање путевима).
Управљач путева остварује право на наплату услуга управљања локалним путевима
Општини Рача, а у складу са Ценовником услуга Јавно предузеће за управљање и развој
инфраструктурних објеката Рача, на који је дата сагласност од стране Скупштине општине
Рача и Програмом пословања управљача путевима.
Управљач путева има искључиво право за услуге управљања путевима на територији
општине Рача.
Члан 6
Јавном предузећу за управљање путевима се поверава вршење јавних овлашћења која се
односе на издавање:
1. сагласности за изградњу, реконструкцију и одржавање локалних путева;
2. услова и сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључка на локални пут;
3. услова и сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације,
топловода, гасовода и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро
водова, инсталација, постројења и сл. на локалном путу;
4. услова и сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације,
топловода, гасовода и других сличних објеката, као и телекомуникационих и електро
водова, инсталација, постројења и сл. у заштитном појасу локалног пута;
5. сагласности за одржавање спортских или друге манифестација на локалном путу;
6. посебне дозволе за обављање ванредног превоза на локалном путу;
7. одобрења за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или
звучно обавештавање или оглашавање на локалном путу, односно поред тог пута
(билборди, наменске огласне табле и рекламне табле на стубовима јавне расвете и сл.);
Акти из става 1. овог члана морају да садрже саобраћајно-техничке услове.
Јавно предузеће за управљање путевима је дужно да одлучи по захтеву за издавање услова
и сагласности, дозволе и одобрења из става 1. овог члана у року од осам дана од дана
подношења захтева.
Против аката из става 1. овог члана може се изјавити жалба Општинском већу Општине
Рача (у даљем тексту: Општинско веће), у року од осам дана од дана достављања тог акта.
Јавно предузеће за управљање путевима је дужно да о актима донетим у вршењу јавних
овлашћења води евиденцију.
Издавање одобрења из става 1. тачка 6. овог члана, биће регулисано одлуком којом се
уређује оглашавање на територији Општине Рача.
Члан 7
Јавно предузеће за управљање путевима је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и
квалитетно одржавање и заштиту јавног пута и да обезбеди несметано и безбедно одвијање
саобраћаја на њему.
Општина Рача, као оснивач Јавног предузећа за управљање путевима, одговара за
штету која настане корисницима локалног пута због пропуштања благовременог обављања
појединих радова на редовном одржавању локалног пута прописаних овом одлуком и законом,
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односно због извођења тих радова супротно прописаним техничким условима и начину
њиховог извођења.
III ФИНАНСИРАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА
Члан 8
Финансирање реконструкције, одржавања и заштите јавног пута обезбеђује се из:
1. накнада за употребу локалног пута,
2. буџета Општине и
3. других извора у складу са законом.
Члан 9
За употребу локалног пута плаћају се накнаде, и то:
1. накнада за ванредни превоз;
2. накнада за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или
звучно обавештавање или оглашавање на локалном путу, односно на другом
земљишту које користи управљач локалног пута;
3. накнада за закуп делова земљишног појаса локалног пута;
4. накнада за постављање водова и инсталација на локалном путу (за водовод,
канализацију, електричне, телефонске, телеграфске водове, електронске
комуникације и сл.)
5. годишња накнада за коришћење комерцијалних објеката којима је омогућен приступ
са локалног пута.
Члан 10
Висину накнаде из члана 9. ове одлуке за локални пут утврђује Јавно предузеће за
управљање путевима, уз сагласност Скупштине.
Члан 11
Средства од наплаћене накнаде из члана 9. ове одлуке за употребу локалних путева
приход су Јавног предузећа за управљање путевима.
IV ЗАШТИТА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА
Члан 12
Ради спречавања угрожавања стабилности јавног пута и обезбеђивања услова за
несметано одвијање саобраћаја и режим саобраћаја на јавном путу, носилац права
службености на јавном путу, као и других права у складу са законом, може да изводи радове
на јавном путу (грађење, односно постављање водовода, канализације, топловод и других
сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл.),
само ако је за извођење тих радова прибавио сагласност Јавног предузећа за управљање
путевима.
Заштита локалног пута јесте забрана или ограничавање интервенција на локалном путу,
заштитном појасу и појасу контролисане изградње.
Члан 13
У циљу остварења заштите локалних путева Јавно предузеће за управљање путевима издаје
следеће сагласности:
1. сагласност за отклањање оштећења, односно квара објеката, постројења, уређаја,
инсталација или водова уграђеним у локални пут којим се не оштећује локални пут или
не угрожава безбедност саобраћаја;
2. сагласност за измену саобраћајних површина пратећих садржаја локалног пута.
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Члан 14
Лице које управља објектом, постројењем, уређајем, инсталацијом и водовима,
уграђеним у јавни пут, дужно је да одржава тај објекат, постројење, уређај, инсталацију и вод,
на начин којим се не оштећује јавни пут, односно не угрожава безбедност саобраћаја или не
омета одржавање јавног 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 управљача јавног пута.
Лице из става 1. овог члана, отклањању оштећења, односно квара, којим се не оштећује
јавни пут или не угрожава безбедност саобраћаја, приступа по претходно прибављеној
сагласности Јавно предузеће за управљање путевима.
Трошкове извођења радова из ст. 2. и 3. овог члана, као и трошкове извођења радова на
враћању јавног пута у првобитно стање сноси лице из става 1. овог члана.
Члан 15
Ограде, дрвеће и засади поред локалних путева подижу се тако да не ометају
прегледност локалног пута, исушивање локалног пута и не угрожавају безбедност саобраћаја.
Власници парцела поред локалних путева дужни су да уклоне растиње (врзина и
дрвећа) које се налази између њихових парцела и канала за одводњавање.Уколико не постоји
канал за одводњавање, власници парцеле су дужни да уклоне сво растиње у ширини од 3
метара између својих парцела и коловоза пута, гледано на вертикалну пројекцију пута.
Рок за уклањање растиња покрај локалних путева је 30 дана од стyпања на снагу ове
одлуке.
Управљач путева је дужан да проверава да ли поред локалних путева постоје ограде,
дрвеће, засади, врзине и друго растиње које омета прегледност и саобраћај на путу.
Уколико управљач пута утврди да постоје околности из става 4. овог члана, одмах
писменим путем обавештава власника парцеле и комуналног инспектора.
Уколико је лице из става 2. овог члана корисник услуга Центра за социјални рад, врзине
је дужна да уклони Месна заједница на којој се налази тај пут, о свом трошку.
Савет Месне заједнице је дужан да сваке године достави управљачу локалних путева
извешај о стању врзина на њиховој територији до 30. септембра.
Члан 16
Забрањено је остављање грађевинског и другог материјала поред локалног путаЧлан 17
На јавном путу забрањено је нарочито:
1. привремено или трајно заузимање пута;
2. извођење радова на локалном 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 локални пут или угрожава несметано и безбедно одвијање
саобраћаја;
4. испуштање вода, отпадних вода и других течности на пут и путни јарак;
5. спречавање отицања вода са пута, а посебно из путног јарка и из пропуста кроз труп
пута и спречавање даљег отицања вода ка њиховим реципијентима;
6. просипање, остављање или бацање материјала, предмета и смећа на пут;
7. замашћивање пута мазивима или другим сличним материјама;
8. постављање и коришћење светла или других светлосних уређаја на путу и поред
пута, којима се омета одвијање саобраћаја на путу;

Број 20, страна 58

Службени гласник општине Рача

11.08.2017. године

9. орање и извођење других пољопривредних радова на банкинама, косинама и у
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, као и отпадних предмета и материјала;
13. наношење блата са прилазног пута на локални пут;
14. пуштање стоке на пут без надзора, напасање и напајање стоке на путу;
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 18
Јавно предузеће за управљање путевима дужно је да у обављању послова заштите јавног
пута, свакодневно спроводи активности на утврђивању заузећа јавног пута, бесправног
извођења радова на јавном путу и у заштитном појасу и свих других чињења којима се битно
оштећује, или би се могао оштетити јавни пут или ометати одвијање саобраћаја на јавном путу.
Јавно предузеће за управљање путевима, у случајевима из става 1. овог члана, дужно је
да, без одлагања, поднесе писмени захтев који се заснива на тачном, потпуном и одређеном
чињеничном стању надлежној инспекцији за јавне путеве, ради предузимања инспекцијских
мера, уз који је дужан да достави ситуациони план издат од надлежног органа, односно
овлашћеног лица, у случајевима када је тај план подесно доказно средство за утврђивање
чињеничног стања.
Члан 19
Ванредни превоз је превоз возилом које само или са теретом премашује прописима
дозвољено осовинско оптерећење, укупну масу, ширину, дужину или висину.
Ванредни превоз може се обављати на локалним путевима на основу посебне дозволе
коју издаје Јавно предузеће за управљање путевима за сваки појединачни превоз или више
превоза којом се одређују начин и услови превоза, као и износ накнаде за ванредни превоз.
О издатим дозволама из става 2. овог члана Јавно предузеће за управљање путевима
писмено обавештава министарство надлежно за унутрашње послове и одељење Општинске
управе Рача које је надлежно за саобраћај и инспекцијске послове.
Ванредни превоз може да се обавља на локалном путу без издате дозволе из става 2.
овог члана, ако се тај превоз обавља ради интервенције приликом елементарних и других
непогода, као и за потребе одбране земље.
Лице које обавља ванредни превоз из става 4. овог члана дужно је да пре почетка
обављања ванредног превоза, обављање тог превоза усклади са Јавним предузећем за
управљање путевима.
Лице из става 5. овог члана које обавља ванредни превоз из става 4. овог члана дужно
је да о обављању тог превоза обавести министарство надлежно за унутрашње послове.
Лице које обавља ванредни превоз дужно је да надокнади штету Јавном предузећу за
управљање путевима причињену обављањем ванредног превоза на локалном путу.
Члан 20
Јавно предузеће за управљање путевима је дужно да, у складу са законом:
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1) спроводи активности на утврђивању заузећа локалног пута, бесправног извођења
радова на локалном путу и у заштитном појасу и свих других чињења којима се битно
оштећује, или би се могао оштетити локални пут или ометати одвијање саобраћаја на
локалном путу, те да без одлагања поднесе писмени захтев Инспекцији;
2) покреће поступак код одељења Општинске управе Рача надлежног за послове
саобраћаја (у даљем тексту: надлежно одељење) за ограничавање коришћења
локалног пута ако је локални пут у таквом стању да саобраћај није могућ или је могућ
саобраћај појединих врста возила, или саобраћај појединих врста возила може бити
штетан за локални пут, или то захтевају основани разлози који се односе на заштиту
локалног пута и безбедност саобраћаја и да истовремено предузима мере обезбеђења
локалног пута постављањем припадајуће саобраћајне сигнализације и о томе
обавештава министарство надлежно за унутрашње послове и јавност путем средстава
јавног информисања;
3) да благовремено и на погодан начин обавештава јавност и кориснике локалних путева
о стању и проходности тих путева, а у случају ограничења, обуставе и забране
саобраћаја на локалном путу, у року од 48 часова пре почетка примене наведених
мера.
Члан 21
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 локалног пута одмах, а најкасније у року
од два часа од тренутка онеспособљавања возила, односно падања 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 локалног пута одмах, а
најкасније у року од 12 часова од тренутка онеспособљавања возила, односно падања терета о
трошку имаоца возила, односно терета.
Уклањање возила, односно терета, са трупа или земљишног појаса локалног пута из
става 1. и 2. овог члана мора се извршити тако да се не нанесе штета локалном путу.
Члан 22
Надлежно одељење може забранити саобраћај или саобраћај одређене врсте возила на
локалном путу, његовом делу или путном објекту, ако то захтева одржавање спортске или
друге манифестације, под условом да је могуће преусмеравање саобраћаја на друге јавне
путеве, по претходно прибављеној сагласности Јавног предузећа за управљање путевима.
Јавно предузеће за управљање путевима је дужно да о забрани саобраћаја из става 1.
овог члана, благовремено обавести јавност путем средстава јавног информисања или на други
уобичајени начин и предузме потребне мере обезбеђења.
Организатор спортске или друге манифестације сноси трошкове забране саобраћаја,
преусмеравања саобраћаја и обавештавања јавности и предузетих мера обезбеђења.
Члан 23
Јавно предузеће за управљање путевима поставља, замењује, допуњује и обнавља
саобраћајну сигнализацију, опрему пута и објекте и опрему за заштиту пута, саобраћаја и
околине, на основу решења о техничком регулисању саобраћаја које издаје надлежно одељење
Општинске управе Рача.
Јавно предузеће за управљање путевима дужно је да редовно чисти саобраћајну
сигнализацију и опрему пута.
Средства за активности из става 1. и 2. овог члана Јавно предузеће за управљање
путевима, обезбеђује из Буџета општине Рача, кроз посебан програм субвенција.
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Члан 24
Надлежно одељење забраниће саобраћај или саобраћај одређене врсте возила, на локалном
путу, његовом делу или путном објекту, на предлог Јавног предузећа за управљање путевима,
у следећим случајевима:
1. ако се локални пут налази у таквом стању да се на њему не може одвијати саобраћај
или се не може одвијати саобраћај одређене врсте возила;
2. ако би учешће одређених врста возила у саобраћају наносило штету локалном путу,
његовом делу или путном објекту;
3. ако то захтева извођење радова на реконструкцији и одржавању локалног пута и
4. ако то захтевају други разлози заштите јавног пута и безбедности саобраћаја на
локалном путу.
Општа забрана саобраћаја на локалном путу, његовом делу или путном објекту, може бити
привремена, а забрана саобраћаја за одређене врсте возила на локалном путу, његовом делу
или путном објекту, може бити привремена или стална.
V ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
Члан 25
Одржавање локалног пута јесте извођење радова којима се обезбеђује несметано и
безбедно одвијање саобраћаја и чува употребна вредност локалног пута у стању које је било у
тренутку изградње, односно реконструкције.
Јавно предузеће за управљање путевима је дужно да при извођењу радова из става 1.
овог члана обезбеди несметан и безбедан саобраћај и очува употребну вредност пута.
Одржавање локалног пута обухвата редовно, периодично и ургентно одржавање.
Одржавање путева врши Јавно предузећа за управљање путевима, кроз посебан
програм субвенција оснивача.
Одржавање локалних путева поред Јавног предузећа за управљање путева могу да врше
и: Општина Рача и Месне заједнице уз претходну сагласност Јавног предузећа за управљање
путева.
Члан 26
Радови на редовном одржавању локалног пута јесу нарочито:
- преглед, утврђивање и оцена стања пута и путног објекта,
- местимично поправљање коловозне конструкције и осталих елемената трупа пута,
- чишћење коловоза и осталих елемената пута у границама земљишног појаса,
- уређење банкина,
- уређење и очување косина насипа, усека и засека,
- чишћење и уређење јаркова, ригола, пропуста и других делова система за
одводњавање пута,
- поправка путних објеката,
- постављање, замењивање, допуњавање и обнављање саобраћајне сигнализације,
- чишћење саобраћајне сигнализације,
- постављање, замењивање, допуњавање и обнављање опреме пута и објеката и
опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине,
- чишћење опреме пута и објеката и опреме за заштиту пута, саобраћаја и околине,
- кошење траве и уређивање зелених површина на путу и земљишном појасу и
- чишћење снега и леда са коловоза локалног пута и саобраћајних површина
аутобуских стајалишта, банкина, ригола.
Радови на периодичном одржавању локалног пута обухватају: ојачање коловозне
конструкције, рехабилитацију и појачано одржавање.
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Радови на ургентном одржавању јавних путева обухватају радове условљене
елементарним непогодама у ванредним околностима, у циљу обезбеђивања проходности пута
и безбедног одвијања саобраћаја.
Члан 27
Радови на одржавању локалног пута по правилу се изводе тако да се не забрањује
саобраћај на локалном путу.
У случају да се радови из става 1. овог члана не могу извести без забране саобраћаја на
локалном путу, надлежно одељење, 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 управљача јавног
пута на који се врши преусмеравање саобраћаја.
Члан 28
У случају прекида саобраћаја због елементарних непогода Јавно предузеће за
управљање путевима поступа на основу посебног плана за отклањање последица од
елементарних непогода, који доноси Општинско веће
Члан 29
Земљани пут који се укршта или прикључује на јавни пут мора се изградити са тврдом
подлогом или са истим коловозним застором као и јавни пут са којим се укршта, односно на
који се прикључује, у ширини од најмање 5 метара и у дужини од најмање 40 метара за
државни пут I реда, 20 метара за државни пут II реда и 10 метара за општински пут, рачунајући
од ивице коловоза јавног пута.
Члан 30
Одржавање некатегорисаних путева обухвата постављање шљунчаног, односно
туцаничког застора, нивелисање, равнање.
VI РАСКОПАВАЊЕ ЛОКАЛНОГ ПУТА И ДРУГЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ И
ВРАЋАЊЕ У ПРВОБИТНО СТАЊЕ
Члан 31
Раскопавање локалног пута и других јавних површина, у смислу ове одлуке, јесу радови
у вези са постављањем нових, мењањем, премештањем или уклањањем постојећих подземних
или надземних инсталација, објеката, постројења и уређаја, главних и помоћних водова јавне
комуналне и друге мреже и радови везани за прикључење или искључење појединих објеката
на јавну комуналну и другу мрежу.
Раскопавање локалног пута и других јавних површина из става 1. овог члана може се
вршити само на основу одобрења које издаје надлежни орган локалне самоуправе, уз
претходну добијену сагласност Управљача путевима, у складу са Упутством о поступку и
обављању раскопавања и поправци саобраћајница након раскопавања због интервенција на
подземним инсталацијама у општини Рача (у даљем тексту: Упутство)
Упутство из става 2. овог члана доноси Надзорни одбор Јавног предузећа за
управљање путевима, уз сагласност Општинског већа.
Члан 32
Раскопима ради хитних интервенција, у смислу ове одлуке, сматрају се радови из члана
31. став 1. ове одлуке који се морају извести ради отклањања изненадног квара, при чему
радови не трпе одлагање због могућности настајања повећане материјалне штете, односно
опасности и слично.
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Раскопи ради хитне интервенције могу се започети и без одобрења, али је инвеститор,
односно извођач уз сагласност инвеститора, дужан да о започетој односно извршеној
интервенцији без одлагања обавести одељење Општинске управе Рача које је надлежно за
инспекцијско-надзорне послове, и да првог наредног радног дана поднесе захтев Јавном
предузећу за управљање путевима за издавање одобрења за раскопавање.
Раскопи ради хитних интервенција, морају се изводити у складу са Упутством из
члана 31. став 2. ове одлуке.
Члан 33
Захтев за издавање одобрења за раскопавање локалног пута и других јавних површина
подноси инвеститор, односно извођач уз писану сагласност инвеститора, најкасније осам дана
пре почетка извођења радова.
Захтев из става 1. овог члана садржи:
1. податке о подносиоцу захтева,
2. ознаку сврхе раскопавања,
3. време почетка и завршетка радова везаних за раскопавање и
4. време почетка и завршетка радова на довођењу раскопане јавне површине у првобитно
стање.
Уз захтев из става 1. овог члана прилажу се следећи докази:
1. скица трасе раскопавања јавне површине, са исказом димензија укупно површине
раскопа,
2. грађевинска дозвола, односно други одговарајући акт којом се одобрава извођење
радова, уколико је такво одобрење потребно и
3. доказ о регулисању обавезе довођења раскопане површине у првобитно односно
технички исправно стање (уговор о асфалтирању, озелењавању и др.).
Члан 34
Одобрење за раскопавање јавне површине садржи: податке о подносиоцу захтева, време
почетка и завршетка радова везаних за раскопавање, услове и начин извођења радова у погледу
одржавања чистоће, депоновања земље и материјала, осигурања раскопа, обавезу подносиоца
захтева да затражи сагласност одељење Општинске управе надлежног за послове саобраћаја
на саобраћајни пројекат постављања саобраћајне сигнализације, услове и рок за довођење
јавне површине у првобитно стање.
Уколико то ситуација налаже, раскопавање јавне површине се може одобрити у
етапама.
Против одобрења из става 1. овог члана може се поднети жалба Општинскомвећу у
року од 15 дана од дана достављања одобрења.
Одобрење се доставља одељењу Општинске управе надлежном за инспекцијсконадзорне послове.
Члан 35
Пре отпочињања радова на раскопавању извођач радова је дужан да постави
привремену саобраћајну сигнализацију и обезбеди место на коме се изводе радови и исту
одржава током извођења радова, а након завршетка радова, односно враћања локалног пута,
односно друге јавне површине у првобитно стање, исту уклони.
Члан 36
Раскопавања се, изузев у случају хитне интервенције, могу изводити по правилу у
времену од 1. марта до 1. новембра текуће године.
Изузетно, уколико се из непредвиђених разлога мора вршити раскопавање изван
времена одређеног у претходном ставу, у одобрењу за раскопавање утврдиће се посебни
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услови о начину извршења посла у вези одржавања јавне чистоће, депоновања земље,
безбедности саобраћаја, довођења у првобитно односно технички исправно стање и др.
Члан 37
Ако се на основу одобрења надлежног одељења на саобраћајни пројекат постављања
привремене саобраћајне сигнализације, приликом раскопавања јавне површине режим
саобраћаја мора изменити, одобрење се доставља Министарству унутрашњих послова Полицијској станициу Рачи и Дому здрава „Милоје Хаџић Шуле“ Рача
Члан 38
Ако услед раскопавања или радова везаних за раскопавање настану оштећења на
стамбеним, комуналним или другим објектима, уређајима или инсталацијама, инвеститор
односно извођач је дужан без одлагања али најкасније првог наредног радног дана обавестити
власника објекта односно правно лице или предузетника који се стара о одржавању оштећеног
објекта.
Трошкове настале услед отклањања оштећења из става 1. овог члана сноси инвеститор,
односно извођач радова.
Члан 39
Стручни надзор над извођењем радова који захтевају раскопавање јавног пута и друге
јавне површине врши Јавно предузеће за управљање путевима.
Ако Јавно предузеће за управљање путевима утврди да се инвеститор, односно извођач
радова не придржава саобраћајно-техничких услова садржаних у одговарајућој сагласности из
члана 6. ове одлуке и услова за раскопавање из одобрења, обавестиће о томе надлежног
инспектора ради предузимања одговарајућих мера.
Члан 40
Враћање у првобитно стање локалног пута и друге јавне површине, саобраћајне
сигнализације и опреме, оштећених приликом извођења радова на локалном путу, врши
инвеститор, односно извођач уз стручни надзор Јавног предузећа за управљање путевима у
складу са прописима који регулишу планирање и изградњу.
Трошкове из става 1. овог члана сноси инвеститор.
Члан 41
У случају да инвеститор не врати у првобитно стање локални пут и друге јавне
површине, саобраћајну сигнализацију и опрему, оштећених приликом извођења радова на
локалном путу инспектор надлежан за комуналне послове наложиће решењем инвеститору да
врати раскопану површину јавне намене у првобитно стање у року који не може бити дужи од
осам дана.
У случају да инвеститор не поступи у складу са решењем из става 1. овог члана,
инспектор надлежан за комуналне послове наложиће извршење решења Јавном предузећу за
управљање путевима на терет инвеститора.
Члан 42
Квалитет изведених радова на затрпавању и збијању рова, као и на поправци коловозне
и тротоарске конструкције (завршни слој) мора да гарантује трајност у року од најмање две
године од дана завршетка радова.
У случају да у гарантном року дође до слегања рова, наступе оштећења и деформације
на коловозном и тротоарском застору, поправку насталих оштећења и деформација у
гарантном року ће извршити Инвеститор или Јавно предузеће за управљање путевима о
трошку инвеститора, чијом кривицом је због неквалитетног рада настала деформација и
оштећење.
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Члан 43
На новоизграђеним локалним путевима није дозвољено раскопавање у гарантном року
од 2 године, изузев ако је у питању хитна интервенција у смислу ове одлуке.
У случају да инвеститор раскопава тротоар паралелно чија је ширина до 1,5 м, у обавези
је да асфалтни слој врати у целој ширини тротоара, а ако је тротоар шири од 1,5 м, у обавези
је да асфалтни слој врати у половини ширине тротоара.
У случају да инвеститор раскопава тротоар попречно, у обавези је да асфалтни слој
врати 20 цм шире од рова са обе стране.
У случају да инвеститор раскопава коловоз паралелно, у обавези је да асфалтни слој
врати у целој ширини коловозне, односно саобраћајне траке коју раскопава.
У случају да инвеститор раскопава коловоз попречно, у обавези је да асфалтни слој
врати 20 цм шире од рова са обе стране.
Члан 44
Начин полагања инсталација на локалном путу мора бити у складу са технологијом
одржавања путева.
Инвеститор је у обавези да све инсталације које се полажу на локалном путу евидентира
у надлежном Катастру водова.
VII НАДЗОР
Члан 45
Надзор над применом ове одлуке врши општински орган надлежан за послове
саобраћаја.
Члан 46
Послове инспекцијског надзора над применом ове одлуке у делу у којем се уређује
заштита локалних путева обавља одељење Општинске управе надлежно за инспекцијсконадзорне послове путем комуналних инспектора.
Члан 47
У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор има право и дужност да проверава
да ли:
1. надзирани субјекат поседује сагласност за изградњу, реконструкцију односно
одржавање локалног пута (члан 6 став. 1. тачка 1);
2. надзирани субјекат поседује услов и сагласност за изградњу, односно реконструкцију
прикључка на локални пут (члан 6. став 1. тачка 2.);
3. надзирани субјекат поседује услов и сагласност за грађење, односно постављање
водовода, канализације, топловода, гасовода и других сличних објеката, као и
телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. на локалном путу
(члан 6. став 1. тачка 3.);
4. надзирани субјекат поседује услов и сагласност за грађење, односно постављање
водовода, канализације, топловода, гасовода и других сличних објеката, као и
телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. у заштитном
појасу локалног пута (члан 6. став 1. тачка 4.);
5. надзирани субјекат поседује сагласност за одржавање спортских или других
манифестација на локалном путу (члан 6. став 1. тачка 5.);
6. надзирани субјекат поседује посебну дозволу за обављање ванредног превоза на
локалном путу (члан 6. став 1. тачка 6.);
7. надзирани субјекат поседује одобрење за постављање рекламних табли, рекламних
паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на локалном

Број 20, страна 65

Службени гласник општине Рача

11.08.2017. године

путу, односно поред тог пута (билборди, наменске огласне табле и рекламне табле на
стубовима јавне расвете и сл.) (члан 6. став 1. тачка 7.);
8. Јавно предузеће за управљање путевима води евиденцију о актима донетим у вршењу
јавних овлашћења (члан 6. став 5.);
9. надзирани субјекат поседује сагласност за отклањање оштећења, односно квара
објеката, постројења, уређаја, инсталација или водова уграђених у локални пут којим
се не оштећује локални пут или не угрожава безбедност саобраћаја (члан 13. став 1.
тачка 1.);
10. надзирани субјекат поседује сагласност за измену саобраћајних површина пратећих
садржаја локалног пута (члан 13. став 1. тачка 2.);
11. се ограде, дрвеће, засади поред локалних путева подижу тако да не ометају прегледност
локалног пута и не угрожавају безбедност саобраћаја (члан 15. став 1.);
12. постоје растиње (врзине) поред локалних путева (члан 15. став 2.)
13. се остављањем грађевинског и другог материјала поред локалног пута умањује
прегледност локалног пута (члан 16.);
14. Јавно предузеће за управљање путевима у обављању послова заштите јавног пута,
свакодневно спроводи активности на утврђивању заузећа јавног пута, бесправног
извођења радова на јавном путу и у заштитном појасу и свих других чињења којима се
битно оштећује, или би се могао оштетити јавни пут или ометати одвијање саобраћаја
на јавном путу (члан 18. став 1.);
15. лице које обавља ванредни превоз на локалним путевима поседује посебну дозволу
издату од стране Јавног предузећа за управљање путевима (члан 19. став 2.);
16. је лице које обавља ванредни превоз из члана 19. става 4. ове одлуке, пре почетка
обављања ванредног превоза, обављање тог превоза ускладило са Јавним предузећем
за управљање путевима (члан 19. став 5.);
17. је лице из члана 19. става 5. ове одлуке, које обавља ванредни превоз из члана 19. става
4. ове одлуке о обављању тог превоза обавестило министарство надлежно за
унутрашње послове (члан 19. став 6.);
18. Јавно предузеће за управљање путевима спроводи активности утврђене чланом 20.
става 1. тачке 1. ове одлуке;
19. је Јавно предузеће за управљање путевима благовремено и на погодан начин
обавестило јавност и кориснике локалних путева о стању и проходности тих путева
(члан 20. став 1. тачка 3.);
20. је ималац возила, односно терета уклонио са трупа локалног пута, возило које се
онеспособило за даљу вожњу или терет који је пао са возила, у року од два часа од
тренутка онеспособљавања возила, односно падања терета (члан 21. став 1.);
21. је ималац возила, односно терета уклонио са земљишног појаса локалног пута возило
које се онеспособило за даљу вожњу или терет који је пао са возила одмах у року од 12
часова од тренутка онеспособљавања возила, односно падања терета (члан 21. став 2.);
22. Јавно предузеће за управљање путевима редовно чисти саобраћајну сигнализацију и
опрему пута (члан 23. став 2.);
23. је Јавно предузеће за управљање путевима при извођењу радова из члана 25. става 1.
ове одлуке обезбедило несметан и безбедан саобраћај и очувало употребну вредност
пута (члан 25. став 2.);
24. инвеститор односно извођач врши раскопавање локалног пута и других јавних
површина из члана 31. става 1. ове одлуке на основу одобрења које је издало Јавно
предузеће за управљање путевима, и у складу са Упутством о поступку и обављању
раскопавања и поправци саобраћајница након раскопавања због интервенција на
подземним инсталацијама у Општини Рача (члан 31. став 2.);
25. је инвеститор односно извођач о започетој односно извршеној хитној интервенцији без
одлагања обавестио одељење Општинске управе надлежно за инспекцијско-надзорне
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послове, и да ли је првог наредног радног дана поднео захтев Јавном предузећу за
управљање путевима за издавање одобрења за раскопавање (члан 32. став 2.);
26. инвеститор односно извођач, раскопавање ради хитних интервенција, изводи у складу
са Упутством из члана 31. став 2. ове одлуке (члан 32. став 3.);
27. је извођач радова пре отпочињања радова на раскопавању поставио привремену
саобраћајну сигнализацију и обезбедио место на коме се изводе радови и исту одржавао
током извођења радова, а након завршетка радова, односно враћања локалног пута,
односно друге јавне површине у првобитно стање, исту уклонио (члан 35.);
28. је инвеститор односно извођач радова без одлагања али најкасније првог наредног
радног дана обавестио власника објекта односно правно лице или предузетника који се
стара о одржавању објекта, ако је услед раскопавања или радова везаних за
раскопавање настало оштећење на стамбеним, комуналним или другим објектима,
уређајима или инсталацијама (члан 38. став 1.);
29. је инвеститор односно извођач радова вратио у првобитно стање локални пут и друге
јавне површине, саобраћајну сигнализацију и опрему, оштећених приликом извођења
радова на локалном путу (члан 41. став 1.).
30.

да:

Члан 48
У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор и комунални редарсу овлашћени
1. наложи обуставу радова на локалном путу до прибављања сагласности за изградњу,
реконструкцију односно одржавање локалног пута (члан 6. став 1. тачка 1);
2. наложи обуставу радова на локалном путу до прибављања сагласности услова и
сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључка на локални пут (члан 6.
став 1. тачка 2.);
3. наложи обуставу радова до прибављања сагласности за грађење, односно постављање
водовода, канализације, топловода, гасовода и других сличних објеката, као и
телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. на локалном путу
(члан 6. став 1. тачка 3.);
4. наложи обуставу радова до прибављања услова и сагласности за грађење, односно
постављање водовода, канализације, топловода, гасовода, железничке пруге и других
сличних објеката, као и телекомуникационих и електро водова, инсталација,
постројења и сл. у заштитном појасу локалног пута (члан 6. став 1. тачка 4.);
5. наложи обуставу одржавања спортских или других манифестација на локалном путу
(члан 6. став 1. тачка 5.);
6. наложи обуставу обављања ванредног превоза на локалном путу до прибављања
посебне дозволе за обављање ванредног превоза на локалном путу (члан 6. став 1. тачка
6.);
7. наложи прибављање одобрења за постављање рекламних табли, рекламних паноа,
уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на локалном путу,
односно поред тог пута (билборди, наменске огласне табле и рекламне табле на
стубовима јавне расвете и сл.) (члан 6. став 1. тачка 7.);
8. наложи Јавном предузећу за управљање путевима да води евиденцију о актима донетим
у вршењу јавних овлашћења (члан 6. став 5.);
9. наложи надзираном субјекту прибављање сагласности за отклањање оштећења,
односно квара објеката, постројења, уређаја, инсталација или водова уграђених у
локални пут којим се не оштећује локални пут или не угрожава безбедност саобраћаја
(члан 13. став 1. тачка 1.);
10. наложи надзираном субјекту прибављање сагласности за измену саобраћајних
површина пратећих садржаја локалног пута (члан 13. став 1. тачка 2.);
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11. наложи рушење односно уклањање ограде, дрвеће, засада и врзина поред локалних
путева који ометају прегледност локалног пута и који угрожавају безбедност саобраћаја
(члан 15. став 1.);
12. наложи уклањање растиња (врзина) поред локалних путева;
13. наложи Јавном комуналном предузећу уклањање растиња (врзина) поред локалних
путева, уколико власник парцеле из које потиче растиње није уклонио растиње у року
од 15 дана од дана уручења налога из претходне тачке, а на рачун власника парцеле;
14. наложи уклањање грађевинског и другог материјала остављеног поред локалног пута
(члан 16.);
15. наложи Јавном предузећу за управљање путевима да у обављању послова заштите
јавног пута, свакодневно спроведе активности на утврђивању заузећа јавног пута,
бесправног извођења радова на јавном путу и у заштитном појасу и свих других чињења
којима се битно оштећује, или би се могао оштетити јавни пут или ометати одвијање
саобраћаја на јавном путу (члан 18. став 1.);
16. наложи лицу које обавља ванредни превоз на локалним путевима прибављање посебне
дозволе издате од стране Јавног предузећа за управљање путевима (члан 19. став 2.);
17. наложи Јавном предузећу за управљање путевима спровођење активности утврђене
чланом 20. става 1. тачке 1. ове одлуке;
18. наложи Јавном предузећу за управљање путевима да на погодан начин обавести јавност
и кориснике локалних путева о стању и проходности тих путева (члан 20. став 1. тачка
3.);
19. наложи имаоцу возила, односно терета да уклони са трупа локалног пута, возило које
се онеспособило за даљу вожњу или терет који је пао са возила, у року од два часа од
тренутка онеспособљавања возила, односно падања терета (члан 21. став 1.);
20. наложи имаоцу возила, односно терета да уклони са земљишног појаса локалног пута
возило које се онеспособило за даљу вожњу или терет који је пао са возила одмах у
року од 12 часова од тренутка онеспособљавања возила, односно падања терета (члан
21. став 2.);
21. наложи Јавном предузећу за управљање путевима да редовно чисти саобраћајну
сигнализацију и опрему пута (члан 23. став 2.);
22. наложи Јавном предузећу за управљање путевима да при извођењу радова из члана 25.
става 1. ове одлуке обезбеди несметан и безбедан саобраћај и очува употребну вредност
пута (члан 25. став 2.);
23. наложи инвеститору односно извођачу радова обуставу раскопавања локалног пута и
других јавних површина из члана 31. става 1. ове одлуке до прибављања одобрења од
стране Јавног предузећа за управљање путевима, и у случају да раскопавање не врши у
складу са Упутством о поступку и обављању раскопавања и поправци саобраћајница
након раскопавања због интервенција на подземним инсталацијама у Општини Рача
(члан 31. став 2.);
24. наложи инвеститору односно извођачу да о започетој односно извршеној хитној
интервенцији без одлагања обавести одељење Општинске управе надлежно за
инспекцијско-надзорне послове, и да првог наредног радног дана поднесе захтев Јавном
предузећу за управљање путевима за издавање одобрења за раскопавање (члан 32. став
2.);
25. наложи инвеститору односно извођачу, да раскопавање ради хитних интервенција,
изводи у складу са Упутством из члана 31. став 2. ове одлуке (члан 32. став 3.);
26. наложи извођачу радова на раскопавању да постави привремену саобраћајну
сигнализацију и обезбеди место на коме се изводе радови и исту одржава током
извођења радова, а након завршетка радова, односно враћања локалног пута, односно
друге јавне површине у првобитно стање, исту уклони (члан 35.);
27. наложи инвеститору односно извођачу радова да без одлагања али најкасније првог
наредног радног дана обавести власника објекта односно правно лице или
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предузетника који се стара о одржавању објекта, ако је услед раскопавања или радова
везаних за раскопавање настало оштећење на стамбеним, комуналним или другим
објектима, уређајима или инсталацијама (члан 38. став 1.);
28. наложи инвеститору односно извођачу радова да врати у првобитно стање локални пут
и друге јавне површине, саобраћајну сигнализацију и опрему, оштећених приликом
извођења радова на локалном путу (члан 41. став 1.).
29. изда прекршајни налог;
30. подноси захтев за покретање прекршајног поступка, односно пријаву за привредни
преступ или кривично дело уколико оцени да је повредом прописа учињен прекршај,
привредни преступ или кривично дело;
31. предузима друге мере утврђене законом, подзаконским прописима и овом одлуком.
Секретар месне канцеларије је овлашћен да преузима радње из става 1. тачака 11.,12. и 14.
овог члана.
Члан 49
Ако је локални пут, његов део или путни објекат у таквом стању да се на њему не може
одвијати безбедан саобраћај, комунални инспектор ће наредити да се без одлагања предузму
мере обезбеђења, а по потреби може привремено забранити саобраћај на локалном путу,
његовом делу или путном објекту.
Члан 50.
Комунално послове везане за заштиту локалних путева врши комунални инспектор и
комунални редар.
VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 51
Новчаном казном у фиксном износу од 100.000 динара казниће се за прекршај правно лице
ако:
1. ако надзирани субјекат не поседује сагласност за изградњу, реконструкцију односно
одржавање локалног пута (члан 6. став 1. тачка 1.);
2. ако надзирани субјекат не поседује услов и сагласност за изградњу, односно
реконструкцију прикључка на локални пут (члан 6. став 1. тачка 2.);
3. ако надзирани субјекат не поседује услов и сагласност за грађење, односно постављање
водовода, канализације, топловода, гасовод и других сличних објеката, као и
телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. на локалном путу
(члан 6. став 1. тачка 3.);
4. ако надзирани субјекат не поседује услов и сагласност за грађење, односно постављање
водовода, канализације, топловода, гасовода и других сличних објеката, као и
телекомуникационих и електро водова, инсталација, постројења и сл. у заштитном
појасу локалног пута (члан 6. став 1. тачка 4.);
5. ако надзирани субјекат не поседује одобрење за постављање рекламних табли,
рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно обавештавање или оглашавање на
локалном путу, односно поред тог пута (билборди, наменске огласне табле и рекламне
табле на стубовима јавне расвете и сл.) (члан 6. став 1. тачка 7.);
6. ако надзирани субјекат не поседује сагласност за отклањање оштећења, односно квара
објеката, постројења, уређаја, инсталација или водова уграђеним у локални пут којим
се не оштећује локални пут или не угрожава безбедност саобраћаја (члан 13. став 1.
тачка 1.);
7. ако Савет месне заједнице не достави извештај управљачу локалних путева до 31.
септембра о стању врзина на њиховој територији (члан 15. став 7.);
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8. ако инвеститор односно извођач врши раскопавање локалног пута и других јавних
површина из члана 31. става 1. ове одлуке без одобрења Јавног предузећа за управљање
путевима, и у супротности са Упутством о поступку и обављању раскопавања и
поправци саобраћајница након раскопавања због интервенција на подземним
инсталацијама у Општини Рача (члан 31. став 2.);
9. ако инвеститор односно извођач о започетој односно извршеној хитној интервенцији
без одлагања није обавестио одељење Општинске управе надлежно за инспекцијсконадзорне послове (члан 32. став 2.);
10. ако инвеститор односно извођач, раскопавање ради хитних интервенција, не изводи у
складу са Упутством из члана 31. став 2. ове одлуке (члан 32. став 3.);
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном
казном у фиксном износу од 50.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у фиксном
износу од 100.000,00 динара.
За прекршај из става 1. тачка 2. и 3. казниће се физичко лице новчаном казном у фиксном
износу од 30.000,00 динара.
Члан 52
За следеће прекршаје издаје се прекршајни налог:
1. ако надзирани субјекат не поседује сагласност за одржавање спортских или других
манифестација на локалном путу (члан 6. став 1. тачка 4.);
2. ако надзирани субјекат не поседује посебну дозволу за обављање ванредног превоза
на локалном путу (члан 6. став 1. тачка 5.);
3. ако надзирани субјекат не поседује сагласност за измену саобраћајних површина
пратећих садржаја локалног пута (члан 13. став 1. тачка 2.);
4. ако се ограде, дрвеће, засадипоред локалних путева подижу тако да ометају
прегледност локалног пута и угрожавају безбедност саобраћаја, односно ако нису
уклоњене врзине (растиње) у одређеном року(члан 15.);
5. ако је остављањем грађевинског и другог материјала поред локалног пута умањена
прегледност локалног пута (члан 16.);
6. ако лице које обавља ванредни превоз на локалним путевима не поседује посебну
дозволу издату од стране Јавног предузећа за управљање путевима (члан 19. став 2.);
7. ако лице које обавља ванредни превоз из члана 19. става 4. ове одлуке, пре почетка
обављања ванредног превоза, обављање тог превоза није ускладило са Јавним
предузећем за управљање путевима (члан 19. став 5.);
8. ако лице из члана 19. става 5. ове одлуке, које обавља ванредни превоз из члана 19.
става 4. ове одлуке о обављању тог превоза није обавестило министарство надлежно
за унутрашње послове (члан 19. став 6.);
9. ако ималац возила, односно терета није уклонио са трупа локалног пута, возило које
се онеспособило за даљу вожњу или терет који је пао са возила, у року од два часа од
тренутка онеспособљавања возила, односно падања терета (члан 21. став 1.);
10. ако ималац возила, односно терета није уклонио са земљишног појаса локалног пута
возило које се онеспособило за даљу вожњу или терет који је пао са возила одмах у
року од 12 часова од тренутка онеспособљавања возила, односно падања терета (члан
21. став 2.);
11. ако извођач радова пре отпочињања радова на раскопавању није поставио привремену
саобраћајну сигнализацију и обезбедио место на коме се изводе радови и исту
одржавао током извођења радова, а након завршетка радова, односно враћања
локалног пута, односно друге јавне површине у првобитно стање, исту није уклонио
(члан 35.);
12. ако инвеститор односно извођач радова без одлагања али најкасније првог наредног
радног дана није обавестио власника објекта односно правно лице или предузетника
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који се стара о одржавању објекта, ако је услед раскопавања или радова везаних за
раскопавање настало оштећење на стамбеним, комуналним или другим објектима,
уређајима или инсталацијама (члан 38. став 1.);
За прекршаје из става 1. овог члана издаје се прекршајни налог у износу од:
1. за физичко лице 30.000,00 динара;
2. за одговорно лице у правном лицу 50.000,00 динара;
3. за предузетнике 100.000,00 динара;
4. за правна лица 200.000,00 динара.
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 53
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о општинским и
некатегорисаним путевима и улицама на територији општине Рача („Сл. гласник општине
Рача“ број14/15 и 34/16).
Члан 54
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном
гласникуопштине Рача“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-92/2017-I-01
Дана: 11.08.2017.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

Скупштина општине Рача, на седници одржаној 11.08.2017. године, на основу члана 5. став 5.
Закона о јавним путевима („Сл. гласник 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 („Сл. гласник општине Рача“, број 13/09 и 34/16), на предлог
општинског Већа општине Рача, донела је:
ОДЛУКУ
О КАТЕГОРИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА
Члан 1.
Овом одлуком одређује се категоризација општинских путева на територији Општине
Рача у складу са Одлуком о категоријама за категоризацију општинских путева и улица на
територији општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број 13/2009 и 34/16).
Члан 2.
Општински путеви на територији Општине Рача су:
Опис пута
Редни Ознака
број
пута
1.
ОП-1 IIA157 Вучић – Трска – Сипић – Висак IIA157
2.
ОП-2 IIA157 Рача– Мали Мирашевац – Мирашевац центар –
Поповић IIB369
3.
ОП-3 IB27 Сараново– Сараново Поље – Сепци Поље – Сепци
Брдо – Сараново Брдо IB27
4.
ОП-4 IB27 Ђурђево– Борци IIB369

Дужина
у км
11.56
5.23
8.70
4.19
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5.
6.

ОП-5
ОП-6

7.

ОП-7

8.
9.

ОП-8
ОП-9

10.

ОП-10

11.
12.
13.
14.

ОП-11
ОП-12
ОП-13
ОП-14

15.
16.
17.

ОП-15
ОП-16
ОП-17

18.
19.

ОП-18
ОП-19

20.

ОП-20

21.

ОП-21

22.
23.
24.
25.

ОП-22
ОП-23
ОП-24
ОП-25

26.

OП-26

27.
28.
29.
30

ОП-27
ОП-28
OП-29
ОП-30
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IIB369Борци– Д.Јарушице до границе са Г. Јарушицама
IIB370-Бошњане– Трновче – Васковићи– Матићи–
Баничина
IIA157 М. Крчмаре– Гајани поред гробља до границе са
Бадњевцем
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
IIB369Борци–Ђурђево брдо–ОП4
IB27 Ђурђево–засеок Савковићи–Дом културе –Фарма
ОП4
ОП12–засеок Марковић –засек Поље–IIA157
IIA157–Мирашевац–засеок Палилуле–засеок Горњи крајзасеок Милојевићи– центар Мирашеваца ОП-2
IB27 Сараново– засеок Игњатовићи– гробље Сирчани до
границеса Павловцем
ОП20– засеок Костићи поред гробља Орничина до границе
са
Трнавом
ОП9 Сараново– засеок Миленовићи – Орничина-ОП21
ОП20-засеок Доња Буковија –Настићи – Орничина -ОП21
ОП3 – Сепци поље –школа до границе са Башином
ОП24– засеок Петровац до границе са Клоком (кафана
„Шумадијско прело“) IIA156
ОП2Мирашевац – Доњи крај– Керцуни– Средњи крај –
Поред трафо станице – ОП19 Мирашевац
ОП5 Борци – Саставци – Село – IIB369 Борци
ОП1 Вучић – До границе са општином Лапово
Лапово – Црни Као
ОП1 Сипић –Бадњевац (Баточина)

5.67
2.50
3.69
6.13

4.07
4.54
2.49
4.28
2.14
4.33
2.80
3.30
3.00
3.00
1.50
4.00

1.10
1.60
3.50
1.60
2.30
1.40
1.00
1.20
1.20

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. Исту објавити у Службеном гласнику
општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-93/2017-I-01
Дана: 11.08.2017.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.
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Скупштина општине Рача, на седници одржаној 11.08.2017. године, на основу члана 8.
став. 1. Одлуке о престанку рада, постојања и брисању Јавног предузећа ''Дирекција за
изградњу општине Рача“ и преузимању права, обавеза и послова Јавног предузећа ''Дирекција
за изградњу општине Рача“ на општину Рача (''Службени гласник општине Рача'' број 37/2016)
као и члана 45. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 06/08,02/10, 12/10 и
13/2017), на предлог општинског већа општине Рача, донела је:
OДЛУКУ
1. Даје се сагласност на четврту измену Програма одржавања, уређења и изградње
комуналне инфраструктуре општине Рача за 2017. године број 352-57/2017-III-01 од
04.08.2017.године, донету од стране Председника општине Рача.
2. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-94/2017-I-01
Дана: 11.08.2017. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу тачке 8. став. 1. Одлуке о престанку рада, постојања и брисању Јавног
предузећа ''Дирекција за изградњу општине Рача“ и преузимању права, обавеза и послова
Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу општине Рача“ на општину Рача (''Службени гласник
општине Рача'' број 37/2016),
Председник општине Рача, дана 04.08.2017 године доноси:
Програм одржавања, уређења и изградње комуналне инфраструктуре
општине Рача за 2017. годину
Четврта измена
ПРОГРАМ – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Извор
Економска
класификација
Јавна хигијена
1.Одвоз отпада
01
421
2.Услуге чишћења града
01
421
3. Услуге очувања животне средине
01
424
(дивље депоније)
Укупни расходи
Јавна расвета
1.Услуге за електричну енергију
01
421
2.Текуће одржавање јавне расвете
01
425
3.Материјал за одржавање јавне расвете
01
426
Укупни расходи
Водоснабдевање
1.Услуге водовода и канализације
01
421
Укупни расходи
Назив

Износ

4.400.000,00
10.500.000,00
500.000,00
15.400.000,00
5.000.000,00
600.000,00
600.000,00
6.200.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
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Остале комуналне услуге
01
425
600.000,00
Укупни расходи
600.000,00
Одржавање постојећих објеката
1.Завршетак изградње и пуштање у рад
01
511
8.000.000,00
фабрике пијаће воде
07
511
15.000.000,00
3.Преузете обавезе фабрика воде
01
511
129.218,02
4.Адаптација зграда и других објеката
01
425
10.000,00
5.Рушење помоћних и других комуналних
01
423
50.000,00
објеката
Укупни расходи
23.189.218,02
Укупни расходи 01
8.189.218,02
Укупни расходи 07
15.000.000,00
Изградња зграда и других објеката
1.Изградња и опремање експлоатационог
бунара Б-1А за потребе водоснабдевања
07
511
7.647.630,00
општине Рача- обавезе из 2016.
2.Инвестиционо одржавање објекта
амбуланте у Ђурђеву,општина Рача07
425
5.037.813,22
обавезе из 2016.
Укупни расходи
12.685.443,22
Укупни расходи 07
12.685.443,22
Израда пројектне документације
1.Израда пројеката за
изградњу и
реконструкцију
објеката
водоводне
01
511
20.000,00
инфраструктуре и израда пројеката за
изградњу фекалне канализације, система за
препумпавања фекалне канализације и
третман отпадних вода
2.Преузете обавезе
01
511
2.846.516,80
3. Израда пројеката за озакоњење-црпна
01
511
500.000,00
станица фекалне канализације и колектор
Адровац
Укупни расходи
3.366.516,80
Стручне услуге
1.Услуге стручног надзора над изградњом
01
424
800.000,00
објеката
2.Услуга израде извештаја постојећег
01
424
300.000,00
стања објеката,опреме и инсталација за
фабрику пијаће воде
3. Геодетске услуге
01
424
400.000,00
Укупни
1.500.000,00
расходи
УКУПНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМ
64.441.178,04
Извор 01 36.755.734,82
Извор 07 27.685.443,22
1.Уређење и регулација водотокова
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Назив
1.Геодетске услуге

ПРОГРАМ – ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА
Извор
Економска
класификација
Припремање јавног грађевинског земљишта
01
424
Укупни расходи
Таксе за одводњавање

1.Накнада ЈВП Србијаводе за
одводњавање

01

424

Укупни
расходи
Израда пројектне документације
1.Израда пројеката општинских
01
511
путева и улица и усаглашавање
пројектне документације са
новим законом
2.Преузете обавезе
01
511
Укупни расходи
Стручне услуге
1.Услуге техничке контроле
01
423
пројектне документације
2.Услуге управљања путевима
3. Услуге стручног надзора над
изградњом објеката
4.Услуге техничког пријема

01
01
01
01

11.08.2017. године

Износ

200.000,00
200.000,00
300.000,00
300.000,00

580.000,00

2.281.729,70
2.861.729,70
50.000,00

424
3.600.000,00
424
1.200.000,00
511
19.587,83
423
100.000,00
Укупни
4.969.587,83
расходи
Изградња објеката комуналне инфраструктуре-нискоградња
1.Изградња и реконструкција
путева и осталих објеката
01
511
19.632.474,63
комуналне инфраструктуре
започетих током 2016. годинепреузете обавезе
3. Реконструкција пута ОП3
01
511
7.000.000,00
07
511
6.864.706,34
4.Реконструкција пута ОП11
01
511
8.666.582,70
07
511
6.190.416,25
Укупни
48.354.179,92
расходи
Укупни расходи 01
35.299.057,33
Укупни расходи 07
13.055.122,59
Одржавање постојећих објеката
1.Зимско одржавање
01
425
6.000.000,00
2.Санација ударних рупа
01
425
600.000,00
6.Преузете обавезе-ископ јаркова
01
425
1.899.648,20
7.Уређење неуређених јавних
површина
за
паркирање
01
425
50.000,00
путничких возила, опремање,
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реконструкција и обележавање
паркинг простора
8.Ревитализација пољских путева

01
07

425
425

14.700.000,00
9.500.000,00

Напомена: Са извора 01 за ревитализацију пољских путева, плаћене су обавезе из 2016 у
износу од 6.700.000,00 динара.
Укупни расходи
32.749.648,20
Укупни расходи 01
23.249.648.20
Укупни расходи 07
9.500.000,00
УКУПНИ РАСХОДИ ЗА
89.435.145,65
ПРОГРАМ
Извор 01
66.880.023,06
Извор 07
22.555.122,59

ПРОГРАМ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
Укупни
расходи план

Програм – Комунална делатност
Програм – Путна инфраструктура

64.441.178,04

Укупни расходи

89.435.145,65
153.876.323,69

Из буџета
општине
01
36.755.734,82
66.880.023,06

Из осталих
извора
07
27.685.443,22
22.555.122,59

103.635.757,88

50.240.565,81

Овај Програм ступа на снагу даном добијања сагласности Скупштине општине Рача.

Број: 352-57/2017-III-01.год.
Датум: 04.08.2017 год.

Председник општине Рача
Ненад Савковић

Скупштина општине Рача, на седници одржаној 11.08.2017. године, на основу члана 45.
тачке 22) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 06/08,02/10, 12/10 и
13/2017), на основу предлога Општинског већа општине Рача, донела је:

ОДЛУКУ
1. Усваја се тромесечни извештај реализацији програма пословања Јавног предузећа
за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача, за период 06.04.2017. до
30.06.2017.године.
2. Извештај број 81. од 20.07.2017.године у писаном облику чини саставни део ове
Одлуке.
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3. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-95/2017-I-01
Дана: 11.08.2017. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

Скупштина општине Рача, на седници одржаној 11.08.2017. године, на основу члана 45.
тачке 22) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 06/08,02/10, 12/10 и
13/2017), на основу предлога Општинског већа општине Рача, донела је:

ОДЛУКУ
1. Усваја се тромесечни извештај реализацији програма пословања Јавног комуналног
предузећа „Рача“ за период од 01.01.2017. до 30.06.2017. године.
2. Извештај број 212/1 од 31.07.2017.године у писаном облику чини саставни део ове
Одлуке.
3. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача".
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-96/2017-I-01
Дана: 11.08.2017. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

Скупштина општине Рача, на седници одржаној 11.08.2017. године, на основу члана 45.
тачке 22) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 06/08,02/10, 12/10 и
13/2017), на основу предлога Општинског већа општине Рача, донела је:
OДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ ИНФРАСТРУКТУРНИХ
ОБЈЕКАТА РАЧА
Члан 1.
Јавном предузећу за управљање и развој инфраструктурних објеката Рачa даје се
сагласност на прву измену Програма пословања, бр.69. од 06.07.2017. године.
Члан 2.
Одлуку ступа на снагу наредног дана од дана обљављивања у Службеном гласнику
општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-97/2017-I-01
Дана: 11.08.2017. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.
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Скупштина општине Рача, на седници одржаној 11.08.2017. године, на основу члана 45.
тачке 22) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 06/08,02/10, 12/10 и
13/2017), на основу предлога Општинског већа општине Рача, донела је:
OДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НАПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАЧА, ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УПРАВЉАЊЕ И РАЗВОЈ
ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА РАЧА
Члан 1.
Јавном предузећу за управљање и развој инфраструктурних објеката Раче даје се
сагласност на Посебан програм коришћења средстава из буџета општине Рача број 70 од
06.07.2017. године.
Члан 2.
Одлуку ступа на снагу наредног дана од дана обљављивања у Службеном гласнику
општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-98/2017-I-01
Дана: 11.08.2017. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

Скупштина општине Рача, на седници одржаној 11.08.2017, године, на основу члана 8.
става 3. Одлукe о подизању, постављању и одржавању споменика, спомен плоча и
скулптуралних дела на територији општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, број 43 /2016),
на предлог општинског Већа општине Рача, донела је:
ОДЛУКУ
О ПОДИЗАЊУ СПОМЕНИКА
АЛЕКСАНДРУ МИЛОШЕВИЋУ И ВЛАДИСЛАВУ СИМИЋУ
Члан 1.
Подиже се споменик мајору Александру Милошевићу, команданту Другог
шумадијског равногорског корпуса и Владиславу Симићу, команданту Летеће лепеничке
бригаде Другог шумадијског равногорског корпуса, на катастарској парцели, број 437 К.О.
Рача.
Члан 2.
Споменик се подиже средствима из буџета општине Рача.
Члан 3.
О спровођењу ове одлуке стараће се Комисија за подизање споменика на територији
општине Рача.
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Члан 4.
Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-99/2017-I-01
Дана: 11.08.2017. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

Према решењу Министарства за информисање Републике Србије, број 632-00590/93-03 од
13.05.1993. године, Службени гласник општине Рача уписан је у регистар средстава јавног
информисања под редним бројем 1461 од 11.05.1993. године.
Издаје Општинска управа Рача; Главни и одговорни уредник Немања Лугавац, заменик
секретара Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205.

