Рача, 30.12.2013. године – број 21

Цена 100,00 динара

САДРЖАЈ
Одлуке
Одлука о предлогу Решења о образовању Комисије за вођење поступка и доношење решења
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Одлука о изради прве измене и допуне Плана генералне регулације градског насеља Рача
Одлука о давању сагласности ЈКП-у "Рача" из Раче на Програм пословања и улагања у развој
комуналних делатности у 2014. години
Одлука о измени Одлуке о радном времену угоститељских, трговинских, занатских и других
услужних објеката на територији општине Рача
Одлука о стављању ван снаге Одлуке број 020-37/2013-I-01 од 01.10.2013. године
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја прве измене и допуне Плана
генералне регулације градског насеља Рача на животну средину
Планови
План рада Штаба за ванредне ситуације општине Рача за 2014. годину
Акциони план запошљавања општине Рача за 2014. годину
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Решење о разрешењу в.д. директора Туристиче организације општине Рача
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Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-256/2013-IV-02-1 од
24.12.2013. године
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-264/2013-IV-02-1 од
30.12.2013. године
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На основу члана 2. Закона о начину и условима признавања права и враћању
земљишта које је прешло у друштвену својину по основу пољопривредног земљишног фонда
и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа
("Сл. гласник РС", број 18/91, 20/92 и 42/98) Скупштина општине Рача, на предлог
Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 01.10.2013. године, донела је:

ОДЛУКУ
1. Предлаже се Министру пољопривреде, шумарства и водопривреде да донесе
решење којим се мења Решење о образовању Комисије за вођење поступка и доношење
решења по захтевима за враћање земљишта за територију општине Рача, број 119-0500024/99-09, од 23.03.1999. године, тако што се уместо:
1. Предрага Поповића, дипл. правника, именује Горица Ћоралић, судија
Основног суда у Крагујевцу, за председника Комисије;
2. Зорана Стојановића, дипл. инж. геодезије, именује Биљана Петровић, геометр,
за члана;
3. Владана Трифуновића, дипл. инж. пољопривреде, именује Драгана Прокић,
дипл. инж. пољопривреде, за члана;
4. Драгана Стојановића, бившег одборника Скупштине општине Рача, именује
Саша Томић, одборник Скупштине општине Рача, за члана;
5. Милана Благојевића, бившег одборника Скупштине општине Рача, именује
Милован Радовановић, одборник Скупштине општине Рача, за члана;
6. Драганe Прокић, дипл. инж. пољопривреде, именује Лазара Томића, дипл. инж.
пољопривреде, за заменика члана;
7. Биљанe Петровић, геометар, именује Радмиле Гавриловић, геодетски техничар,
за заменика члана;
8. Лазара Николића, бившег одборника Скупштине општине Рача, именује
Зорица Милошевић, одборник Скупштине општине Рача, за заменика члана;
9. Драгана Петровића, бившег одборника Скупштине општине Рача, именује
Зоран Владисављевић, одборник Скупштине општине Рача, за замника члана;
2. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-37/2013-I-01
Дана: 01.10.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 92. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС" број 54/09,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012….и 108/2013), Скупштина општине Рача, на предлог
Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 30.12.2013. године, донела је:

ОДЛУКУ

о екстерној ревизији завршног рачуна буџета општине Рача
за 2013. годину
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Члан 1.
Завршни рачуна буџета општине Рача за 2013. годину подлеже екстерној ревизији
коју ће обавити екстерни ревизор, односно лице које испуњава услове за обављање послова
ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и
ревизија.
Члан 2.
Завршни рачун буџета општине Рача за 2013. годину садржаће и извештај екстерне
ревизије о финансијским извештајима који су саставни део Завршног рачуна буџета општине
Рача за 2013. годину.
Члан 3.
Овлашћује се Председник општине Рача да потпише уговор о ангажовању ревизора за
ревизију завршног рачуна буџета општине Рача за 2013. годину.
Члан 4.
Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020- 61/2013-I-01
Дана: 30.12.2013. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 35. став 1. тачка 3a) Закона о ванредним ситуацијама ("Сл.гласник
РС", бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског
већа општине Рача, на седници одржаној дана 30.12.2013. године, донела је:
ОДЛУКУ
о усвајању извештаја о раду Општинског штаба за ванредне ситуације
на територији Општине Рача, за 2013. годину
1. Усваја се извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације на територији
Општине Рача, за 2013. годину.
2. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-65/2013-I-01
Дана: 30.12.2013. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.
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На основу чланова 25. и 46. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС“
број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 одлука УС и 98/13 - одлука УС), члана 32. став 1. тачка 5) Закона о локалној самоуправи
(“Службени гласник РС”, број 129/2007) и члана 45. став 1. тачка 6) Статута општине Рача
(“Службени гласник општине Рача”, број 6/2008, 2/2010, и 12/2010), на предлог Општинског
већа општине Рача, Скупштина општине Рача, на седници одржаној 30.12.2013. године,
донела је:
ОДЛУКУ О ИЗРАДИ ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ГРАДСКОГ НАСЕЉА РАЧА
Назив плана
Члан 1.
Доношењем ове Одлуке приступа се изради Прве измене и допуне Плана генералне
регулације градског насеља Рача (у даљем тексту: Прва измена и допуна плана).
Граница Прве измене и допуне плана
Члан 2.
Границом Прве измене и допуне плана, у графичком делу, обухваћене су три раскрснице
и то:
• раскрсница ул. Опленачке (ГС I број 1, чија траса прати коридор државног пута II
реда број 150) и улице ГП I број 3 - на стационажи km 715+760 ДП II-150 (М-4);
• раскрсница ул. Цара Лазара (ГС I број 1, чија траса прати коридор државног пута II
реда број 150) и улице ГП I број 3 - на стационажи km 720+150 ДП II-150 (М-4);
• раскрсница ул. Војводе Павла Цукића (ГС I број 2, чија траса прати коридор
државног пута II реда број 171) и улице ГП I број 3 - на стационажи km 57+818 ДП II171 (Р-109).
Разлози за израду Прве измене и допуне плана
Члан 3.
Прва измена и допуна плана се израђује ради редефинисања саобраћајног решења на
три раскрснице, као и ради измене и допуне текстуалног дела, у деловима описаним у члану
4. ове одлуке.
Предмет Прве измене и допуне плана
Члан 4.
У текстуалном делу, предмет Прве измене и допуне плана је:
• измена и допуна и прецизирање у поглављу 2. Правила уређења, 2.4. Подела
грађевинског земљишта на јавне и остале намене, 2.4.1. Грађевинско земљиште јавних
намена, Комунални објекти (сточна пијаца);
• измена и допуна и прецизирање у поглављу 2. Правила уређења, 2.5. Трасе, коридори
и регулација саобраћајница и јавне комуналне инфраструктуре, 2.5.1. Саобраћајна
инфраструктура;
• измена и допуна и прецизирање у поглављу 2. Правила уређења, 2.6. Урбанистичке
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опште и посебне мере заштите, 2.6.1. Заштита животне средине;
измена и допуна и прецизизирање у поглављу 2. Правила уређења, подпоглављима
2.6.4. Мере заштите од ратних разарања, 2.6.5. Мере енергетске ефикасности
изградње, 2.6.6. Мере и стандарди приступачности, 2.7. Инжењерско-геолошки
услови;
измена и допуна и прецизирање у поглављу 3. Правила грађења, подпоглављима 3.1.
Правила грађења на грађевинском земљишту јавних намена, 3.2. Правила грађења на
грађевинском земљишту осталих намена, 3.3. Правила грађења на пољопривредном
земљишту, 3.4. Правила грађења на водном земљишту;
измена и допуна и прецизирање у поглављу 4. Завршне одредбе, 4.3. Смернице за
примену и спровођење плана;
измена и допуна (правно-техничка редакција) текста, са усаглашавањем са актуелним
и важећим законима и подзаконским актима, у осталом делу текста, који није
набројан у претходним ставовима.

У графичком делу, предмет Прве измене и допуне плана су три раскрснице, описане у
члану 2. ове одлуке.
Остали елементи
Члан 5.
На основу мишљења Комисије за планове СО Рача, на основу чл. 48. став 8. Закона о
планирању и изградњи, није обавезна израда и стручна контрола концепта Прве измене и
допуне плана, већ се одмах приступа изради нацрта Прве измене и допуне плана.
Рок за израду нацрта Прве измене и допуне плана из члана 1. ове Одлуке износи 30 дана од
дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 6.
Рача.

Средства за израду Прве измене и допуне плана обезбеђују се из буџета општине
Члан 7.

Носилац израде Прве измене и допуне плана је Општинска управа општине Рача,
надлежно одељење за послове урбанизма, а обрађивач је “Архиплан” д.о.о. из Аранђеловца.
Члан 8.
Саставни део ове одлуке је Одлука о не изради стратешке процене утицаја на животну
средину за Прву измену и допуну плана генералне регулације градског насеља Рача, број
350-24/2013-IV-00 од 25.12.2013. године.
Члан 9.
Нацрт Прве измене и допуне плана биће изложен на јавни увид, након обављене
стручне контроле од стране Комисије за планове СО Рача. Подаци о начину излагања на
јавни увид биће објављени у средствима јавног информисања и на огласној табли Општинске
управе општине Рача.
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Оглашавање јавног увида и трајање обавиће се у складу са Законом о планирању и
изградњи ("Службени гласник РС“ број 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11,
121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС и 98/13 - одлука УС).
Члан 10.
Одлука ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у „Службеном гласнику
општине Рача”.
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-67/2013-I-01
Дана: 30.12.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 50. став 3. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број
119/2012), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на
седници одржаној дана 30.12.2013. године, донела је:
OДЛУКУ
1. Даје се сагласност ЈКП-у "Рача" из Раче на Програм пословања и улагања у развој
комуналних делатности у 2014. години, број 466, од 25.11.2013. године.
2. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-69/2013-I-01
Дана: 30.12.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 16) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС",
број 129/07) и члана 45. став 1. тачка 18) Статута општине Рача("Сл. гласник општине Рача",
број 6/08, 2/2010 и 12/2010), на предлог Општинског већа општине Рача, Скупштина
општине Рача, на седници одржаној дана 30.12.2013. године, донела је:

ОДЛУКУ

о измени Одлуке о радном времену угоститељских, трговинских,
занатских и других услужних објеката на територији општине Рача
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Члан 1.
Мења се члан 14. Одлуке о радном времену угоститељских, трговинских, занатских и
других услужних објеката на територији општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број
3/2005, 10/2006, 13/2006 и 11/2009) и нови гласи:
"Члан 14.
Угоститељски објекати за исхрану и пиће: све врсте ресторана, кафане, бифеи, све
врсте барова, осим ноћних барова, пицерије, пивнице, кафе посластичарнице, печењаре, и
слични објекти (пицерије и бурегџинице), објекти за брзу припрему хране, киосци и други
објекти за храну и пиће могу радити сваког дана од 0600 до 2400 сата.
Викендом, у зимском периоду од 01.10. до 30.04., могу радити од 0600 до 0100 сат.
Викендом, у летњем периоду од 01.05. до 30.09., могу радити од 0600 до 0200 сата.
За време трајања летње сезоне у периоду од 01.07. до 31.08., могу радити од 0600 до
00
02 сата сваког дана.
Извођење музичког програма на отвореном (у отвореним летњим баштама и сл.)
"уживо" или репродукцијом музичким електронским уређајима може се обављати радним
данама до 2200 сата, а викендом до 2300 сата.
Објекти из става 1. овог члана, који своју делатност обављају у просторијама зграда за
колективно становање, могу радити радним данима од 0600 до 2300 часа, викендом од 0600 до
2400 часа.
У дане државних и верских празника, у смислу ове Одлуке, не постоје ограничења
радног времена за објекте из става 1. овог члана."
Члан 2.
Остале одредбе Одлуке о радном времену угоститељских, трговинских, занатских и
другх услужних објеката на територији општине Рача ("Сл. гласник општине Рача" број
3/2005, 10/2006, 13/2006 и 11/2009) остају непромењене.
Члан 3.
Сви субјекти на које се односи ова Одлука дужни су да своје радно време ускладе са
одредбама ове Одлуке од дана ступања на снагу исте.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рача.
Број: 020-70/2013-I-01
Дана: 30.12.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС"
број 129/07) и члана 45. став 1. тачка 7) Статута општине Рача ( "Службени гласник општине
Рача", број 6/2008, 2/10 и 12/10), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа
општине Рача, на седници одржаној дана 30.12.2013. године, донела је следећу:

OДЛУКУ

о стављању ван снаге
Одлуке број 020-37/2013-I-01, од 01.10.2013. године

Број 21, страна 8

Службени гласник општине Рача

30.12.2013. године

1. Ставља се ван снаге Одлука број 020-37/2013-I-01, од 01.10.2013. године, о
предлогу за измену Решења о образовању Комисије за вођење поступка и доношење решења
по захтевима за враћање земљишта за територију општине Рача, број 119-05-00024/99-09, од
23.03.1999. године.
2. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-71/2013-I-01
Дана: 30.12.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 5. став 2. и члана 9. став 3. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину (''Сл.гласник РС'', бр.135/04 и 88/10) Општинска управа општине Рача,
доноси:
ОДЛУКУ
О НЕПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА
ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
ГРАДСКОГ НАСЕЉА РАЧА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
Члан 1.
Не приступа се изради Стратешке процене утицаја Прве измене и допуне Плана
генералне регулације градског насеља Рача на животну средину.
Члан 2.
Простор у обухвату за израду Прве измене и допуне Плана генералне регулације
градског насеља Рача, обухвата три раскрснице и то:
• раскрсница ул. Опленачке (ГС I број 1, чија траса прати коридор државног пута II
реда број 150) и улице ГП I број 3 - на стационажи km 715+760 ДП II-150 (М-4);
• раскрсница ул. Цара Лазара (ГС I број 1, чија траса прати коридор државног пута II
реда број 150) и улице ГП I број 3 - на стационажи km 720+150 ДП II-150 (М-4);
• раскрсница ул. Војводе Павла Цукића (ГС I број 2, чија траса прати коридор
државног пута II реда број 171) и улице ГП I број 3 - на стационажи km 57+818 ДП II171 (Р-109).
Члан 3.
Основни разлог израде Прве измене и допуне Плана генералне регулације градског
насеља Рача јесте редефинисање саобраћајног решења на три раскрснице, као и ради мањих
измена и допуна текстуалног дела, ради детаљнијег прецизирања појединих одредница у
плану.
Члан 4.
Разлози за неприступање изради Стратешке процене утицаја на животну средину за
Прву измену и допуну Плана генералне регулације градског насеља Рача утврђени су кроз
критеријуме за утврђивање могућих карактеристика значајних утицаја на животну средину
Прве измене и допуне Плана у складу са чланом 6. Закона о стратешкој процени утицаја.
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Прва измена и допунa Плана генералне регулације градског насеља Рача представља
мање измене и допуне плана које не захтевају прописани поступак усвајања тако да
реализација измене и допуне Плана неће имати негативног утицаја на квалитет ваздуха и
аерозагађења, као и на квалитет воде и земљишта, становништво и здравље,
инфраструктурне, индустријске и друге објекте. На простору обухвата израде Прве измене и
допуне Плана не постоје заштићене биљне и животињске врсте, као ни посебно заштићена
природна добра.
Члан 5.
Одлука о неприступању изради стратешке процене утицаја Прве измене и допуне
Плана генералне регулације градског насеља Рача на животну средину доноси се уз
прибављена Мишљења у складу са чланом 9. и 11. Закона о стратешкој процени утицаја на
животну средину (''Сл.гласник РС'', бр.135/04 и 88/10) и то:
Мишљење Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине РС,
број 350-02-140/13-05 од 11.12.2013.г.,
Мишљење Завода за заштиту природе, 03 бр.020-3036/2 од 17.12.2013.г.,
Мишљење Службе за пољопривреду, урбанизам, изградњу, комуналне и
имовинско-правне послове Општинске управе Рача, бр. 501-4/2013-IV-03-1
од 16.12.2013.г.,
Мишљење Фонда за водопривреду, шумарство, уређење пољопривредног
земљишта и заштиту животне средине општине Рача, бр. 325-28 од
18.12.2013.г.,
Мишљење Јавно комналног предузећа ''Рача'' из Раче, бр. 503 од 18.12.2013.г.
Члан 6.
Ова Одлука је саставни део Одлуке о изради Прве измене и допуне Плана генералне
регулације градског насеља Рача.
Члан 7.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рача.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 350-24/2013-IV-00
У Рачи, дана 25.12.2013. године

НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Петар Петровић, с.р.

На основу члана 35. став 1. тачка 3a) Закона о ванредним ситуацијама ("Сл.гласник
РС" бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског
штаба за ванредне ситуације Општине Рача и Општинског већа општине Рача, на седници
одржаној дана 30.12.2013. године, донела је:
ПЛАН РАДА
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2014. ГОДИНУ
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1. Разматрање питања организованости и спремности надлежних органа,
организација и служби за заштиту од снежних падавина на територији Општине
Рача.
- носилац: Штаб за зимску службу, Општински фонд за путеве и ЈКП Рача
- сарађује: Чланови Штаба и надлежне организације и службе.
- рок: 1. и 4.квартал 2014. године
2. Анализа достигнутог
степена израде процене угрожености на територији
Општине Рача и даљи задаци и мере.
- Носилац: Стручни тим за израду процене
- Сарађује: субјекти одређени за послове спашавања државни органи и
организације
- рок: 1.квартал 2014.године
3. Разматрање питања достигнутог нивоа израде акустичке студије и изградње
система за узбуњивање на територији Општине Рача
- Носилац: стручна служба Општине
- сарађују: ангажоване организације и службе
- рок: 1.квартал 2014.године
4. Разматрање извештаја о раду Штаба за 2013.годину
- Носилац: стручна служба
- сарађује: чланови Штаба
- рок: 1.квартал 2014.године
5.Извештај о стању спремности и активностима Ватрогасно-спасилачке јединице Рача
у 2014. години и предузимање мера за заштиту стрних усева и шума од пожара.
- Носилац: ВСЈ Рача
- Сарађују: чланови Штаба
- Рок: 2.квартал 2014.године.
6. Извештај о активности и извршеним припремама и противградне заштите за
подручје Општине Рача.
- Носилац: Противградна служба управе за ванредне ситуације Крагујевац
- Сарађују: чланови штаба
- рок: 2.квартал 2014.године.
7. Разматрање питања снабдевање водом градског насеља пијаћом водом.
- Носилац: ЈКП Рача
- Сарађују: чланови штаба
- Рок: 2.квартал 2014.године
8. Разматрање и усвајање процене угрожености и доношење потребних планских
докумената.
Носилац: чланови штаба, органи и организација од посебног интереса за
заштиту и спашавање
- Сарађују: чланови штаба, органи и организације од посебног интереса за
заштиту и спашавање
- Рок: 3.квартал 2014.години.
9. Нацрт Оперативног плана одбране од поплава у 2015.години.
- Носилац: Надлежна служба и водопривредна организација
- Сарађују: чланови Штаба
- Рок: 4.квартал 2014.године
10. Разматрање Предлога Плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације за
2015.године.
- Носилац: Општински штаб
- Сарађују: чланови штаба
- Рок: 4.квартал 2014.године.
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Овај План објавити у Службеном гласнику општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-66/2013-I-01
Дана: 30.12.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 41. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености ("Службени гласник РС" број 36/2009 и 88/2010), Скупштина општине Рача,
на предлог Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 30.12.2013. године,
донела је :

1.1.

АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2014.
ГОДИНУ
УВОД

Акциони план запошљавања општине Рача за 2014.годину ( у даљем тексту: Акциони план )
дефинишу се циљеви и приоритети политике запошљавања у 2014. години и утврђују
програми и мере које ће се реализовати како би се достигли постављени циљеви и омогућило
повећање запослености на територији општине Рача( у даље тексту: Општина).
Правни основ за доношење Акционог плана је одредба 41. став 1. Закона о запошљавању и
осигурању за случај незапослености( Службени гласник РС , број 36/09, 88/10) којим је
утврђено да надлежни орган локалне самоуправе може по прибављању мишљења Локалног
савета за запошљавање усвојити локални акциони план запошљавања.
У складу са одредбом 41. Став 3. Закона о запошљавању и осигурању за случај
незапослености Акциони план је у сагласности са Националном стратегијом запошљавања за
период 2011-2010.година и Стратегијом одрживог развоја општине Рача за период
2010.година -2015.година.
Акциони план садржи елементе предвиђене чланом 39. Закона о запошљавању и
осигурању за случај незапослености:
- макроекономски оквир за стварање и примену политике запошљавања;
- Стање и токове на тржишту рада за текућу/ наредну годину и оквирно за наредне три
године;
- циљеве и приоритете политике запошљавања;
- програме и мере активне политике запошљавања за наредну годину, са одговорностима за
њихово спровођење и потребним средствима;
- носиоце послова реализације Акционог плана ;
- категорије теже запошљивих лица који имају приоритет у укључивању у мере активне
политике запошљавања;
- индикаторе успешности програма и мера;
- Друге елементе;
Циљеви активне политике запошљавања у 2014.години усмерени су на:
1. Повеђање запослености;
2. Улагање у људски капитал;
3. Социјалну инклузију;
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Акционим планом се утврђују приоритетне активности запошљавања за 2014.годину
и то су:
1. Усклађивање понуде и потражње радне снаге на тржишту рада,
2. Спровођење додатног усавршавања и стицања знања и вештина у циљу добијања
квалитетне радне снаге ;
3. Отварање нових радних места;
4. Реализовање стручних програма оспособљавања младих који први пут заснивају
радни однос;
5. Подстицање запошљавања теже запошљивих група незапослених лица и рањивих
категорија;
6. Унапређење социјалног дијалога на територији општине;
Успешно остваривање Акционог плана и предвиђених приоритета и мера подразумева
активно учешће и сарадњу свих институција и социјалних партнера.
На акциони план претходно мишљење дао је и Локални савет за запошљавање општине Рача
( у даљем тексту: Савет за запошљавање), који је основан 2009.године и све време активно и
успешно ради.
1.2.

КРАТАК ОПИС ЛОКАЛНЕ ЕКОНОМСКЕ СИТУАЦИЈЕ

Локалну економску ситуацију описаћемо кроз анализу кључних области привредног развоја
општине а које су образложене у Стратегији одрживог развоја општине од 2010-2015.године.
Општина Рача се налази се у Централном делу Србије и припада општинама Шумадијског
округа. Површина општине је 216км2 . Број становника наше општине је према попису из
2011.године 11.503 становника ( Извор података: Републички завод за статистику). Центар
општине је насеље Рача, које представља и административни центар општине. Општину
поред насеља Рача чине још и села Борци, Доње Јарушице, Доња Рача, Ђурђево, Сараново,
Сепци, Мало Крчмаре, Велико Крчмаре, Мирашевац, Трска, Вучић, Бошњане, Вишевац,
Сипић и Поповић. Окружују је општине: Топола, См.Паланка, Лапово, Баточина, Велика
Плана и град Крагујевац. У саобраћајном смислу веома је значајан њен повољан положају и
близина ауто пута и железнице (10км).
Најважнија привредна грана у структури рачанске привреде је пољопривреда, на шта су
утицали пре свега природни фактори , односно повољан састав земљишта. Највећим делог
заступљено је ратарство и сточарство. Број регистрованих пољопривредних газдинстава у
2013.години је укупно 2.219. Поред пољопривреде у Рачи је развијена и производња
електроинсталација и успешно ради јужнокорејска компанија“ ЈУРА“. Према подацима
кадровске служе „YURA CORPORATION“ укупан број запослених у овом предузећу је :

Рача

Јул 2012.године

Октобар 2013.године

1340

1222

Извор: Кадровска служба „ YURA CORPORATION“ у Рачи
Од укупног броја запослених у „YURA CORPORATION“ у Рачи, према евиденцији
кадровске службе на дан 11.07.2012.године са територије општине Рача запослено укупно
727 лица. Према податку од 23.10.2013.године број запослених у„YURA CORPORATION са
територије општине Рача је 690 лица.
Најзначајнија предузећа у општини Рача су: „ YURA CORPORATION“ Рача, „ АГРО
ЈЕВТИЋ“ДОО Сипић ( 85 запослених), „ Интеркомерц“ , ДОО Рача( 33 запослена) “
SARATEX“ ДОО Сараново( 32 запослена ) , извор података:Агенција за привредне регистре
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- податак за 2012.годину) . У општини Рача је „ YURA CORPORATION“, разврстана у
велико предузеће, остала су мала и средња.
Просечна зарада без пореза и доприноса у општини Рача у РСД према подацима
Републичког завода за статистику износила је у 2012.години 30.662
( Извор података:
Републички завод за статистику Србије). Према последњем објављеном податку
Републичког завода за статистику за месец октобар 2013 године просечна нето зарада у
општини Рача износила је динара 28.434 ( Извор података :Републички завод за статистику
Србије) .У циљу сумирања постојећег стања у бизнис сектору и утврђивања стратегије
његове одрживости, полазна основа су светски трендови у развоју малих и средњих
предузећа и развоја предузетничког духа у најширем смислу. То подразумева предузетнички
однос не само у привредној делатности, већ и у јавном и цивилном сектору. Подстицање
предузетничке иницијативе је један од услова одрживости локалне заједнице, те му се мора
посветити посебна пажња.
Број привредних друштава
Број привредних друштава

2012

2013

Активна

64

65

Новооснована

8

2

Брисана/угашена

9

1

Број предузетника

2012

2013

Активна

285

292

Новооснована

36

28

Брисана/Угашена

40

21

Извор података: АПР
Број предузетника

Извор података: АПР
За развој МСП сектора нарочито је значајна политика Националне службе за запошљавање
која својим програмом доприноси стварању услова и даје подстицаје новим предузетницима,
како у погледу едукације тако и давањем подстицајних новчаних средстава.Све је већи
приступ државним инвестиционим фондовима и коришћењу нових кредитиних линија.
2.

СТАЊЕ И ТОКОВИ НА ТРЖИШТУ РАДА

Према подацима НСЗ укупан број незапослених лица на територији општине Рача у
2012.години је укупно 1083 лица , док је у октобру месецу 2013.године тај број 1065 лица.
Учешће женске популације у укупном броју незапослених је у 2012.години 47,28%, док је у
2013.години то 48,08% .
Највећи проценат незапослених према евиденцији НСЗ у октобру 2013.године је са I
степеном стручне спреме , чак 39,07% , затим са IV степеном 26,67%, следи са III
степеном 22,07%.
Веома је важно истаћи чињеницу да у укупном броју незапослених број високо
образованих незапослених лица бележи тренд раста и у октобру 2013 године износи 4,79% .,
што је веома висок проценат.
У октобру 2013.године забележено је према евиденцији НСЗ чак 103 престанка радног
односа где је највећи проценат 73,79% као разлог истек рока на који је радни однос
заснован.
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Анализирајући кретања броја незапослених на тржишту рада у општини Рача од 2010.године
када је према евиденцији Националне службе за запошљавање било укупно незапослено
1071.лице, 2011.године-1051. лице, 2012.године -1083 лица и у 2013.години(октобар2013)1065лица, и у наредном трогодишњем периоду се не очекују већа колебања на тржишту рада
и оквирно ће се тај број незапослених кретати на нивоу досадашњих.
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СТАЊЕ И ТОКОВИ НА ТРЖИШТУ РАДА
2.1.
НЕЗАПОСЛЕНОСТ ПО ГОДИНАМА СТАРОСТИ И ПОЛУ
Укупан број незапослених по годинама старости и полу – 2013.година стање на дан 31.10.2013.године
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
УКУПНО
година
година
година
година
година
година
година
година
година
година
укупн
укупн
укупн
укупн
укупн
укупн
укупн
укупн
укупн
укупн
укупно жене
жене
жене
жене
жене
жене
жене
жене
жене
жене
жене
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
Филијала Крагујевац
1.065 521
55
20 118
46
93
48
89
42 115
61 114
72 151
81 152
79 140
68
38
4
Испостава Рача
1.065 521
55
20 118
46
93
48
89
42 115
61 114
72 151
81 152
79 140
68
38
4
Укупно
1.065 521
55
20 118
46
93
48
89
42 115
61 114
72 151
81 152
79 140
68
38
4
*Извор Национална Служба за запошљавање

Укупан број незапослених по годинама старости и полу – 2012 година*
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
УКУПНО
година
година
година
година
година
година
година
година
година
година
укупн
укупн
укупн
укупн
укупн
укупн
укупн
укупн
укупн
укупн
укупно жене
жене
жене
жене
жене
жене
жене
жене
жене
жене
жене
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
Филијала Крагујевац
1.083 521
58
20 120
45 100
48
80
44 115
60 124
76 165
84 150
78 130
61
41
5
Испостава Рача
1.083 521
58
20 120
45 100
48
80
44 115
60 124
76 165
84 150
78 130
61
41
5
Укупно
1.083 521
58
20 120
45 100
48
80
44 115
60 124
76 165
84 150
78 130
61
41
5
*Извор Национална Служба за запошљавање
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НЕЗАПОСЛЕНОСТ ПО СТЕПЕНУ СТРУЧНЕ СПРЕМЕ И ПОЛУ

Укупан број незапослених по степену стручне спреме и полу – 2013.година стање на дан 31.10.2013.године
I
II
III
IV
V
VI-1
VI-2
VII-1
VII-2
VIII
УКУПНО
укупн
укупн
укупн
укупн
укупн
укупн
укупн
укупн
укупн
укупн
укупно жене
жене
жене
жене
жене
жене
жене
жене
жене
жене
жене
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
Филијала Крагујевац
1.065 521 416 205
25
8 235
87 284 164
23
4 21
13
10
8
51
32
Испостава Рача
1.065 521 416 205
25
8 235
87 284 164
23
4 21
13
10
8
51
32
Укупно
1.065 521 416 205
25
8 235
87 284 164
23
4 21
13
10
8
51
32
*Извор Национална Служба за запошљавање

Укупан број незапослених по степену стручне спреме и полу – 2012.година-стање на дан 31.12.2012.године
I
II
III
IV
V
VI-1
VI-2
VII-1
VII-2
VIII
УКУПНО
укупн
укупн
укупн
укупн
укупн
укупн
укупн
укупн
укупн
укупн
укупно жене
жене
жене
жене
жене
жене
жене
жене
жене
жене
жене
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
Филијала Крагујевац
1.083 521 465 232
18
8 233
79 270 154
23
3 18
9
13 11
43
25
Испостава Рача
1.083 521 465 232
18
8 233
79 270 154
23
3 18
9
13 11
43
25
Укупно
1.083 521 465 232
18
8 233
79 270 154
23
3 18
9
13 11
43
25
*Извор Национална Служба за запошљавање
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НЕЗАПОСЛЕНОСТ ПО ПОЛУ И ДУЖИНИ ТРАЖЕЊА ПОСЛА

Укупан број незапослених по полу и дужини тражења посла – 2013 година стање на дан 31.10.2013. године)*
до 3
3 до 6
6 до 9
9 до 12
1 до 2
2 до 3
3 до 5
5 до 8
8 до 10
преко 10
УКУПНО
месеца
месеци
месеци
месеци
године
године
године
године
године
година
укупн
укупн
укупн
укупн
укупн
укупн
укупн
укупн
укупн
укупн
укупно жене
жене
жене
жене
жене
жене
жене
жене
жене
жене
жене
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
Филијала Крагујевац
1.065 521
93
39
82
35 105
41
66
30 209 105 130
63 193 121
81
40
29
11
77
36
Испостава Рача
1.065 521
93
39
82
35 105
41
66
30 209 105 130
63 193 121
81
40
29
11
77
36
Укупно
1.065 521
93
39
82
35 105
41
66
30 209 105 130
63 193 121
81
40
29
11
77
36
* Извор података: Национална служба за запошљавање

Укупан број незапослених по полу и дужини тражења посла – 2012. година стање на дан 31.12.2012. године)*
до 3
3 до 6
6 до 9
9 до 12
1 до 2
2 до 3
3 до 5
5 до 8
8 до 10
преко 10
УКУПНО
месеца
месеци
месеци
месеци
године
године
године
године
године
година
укупн
укупн
укупн
укупн
укупн
укупн
укупн
укупн
укупн
укупн
укупно жене
жене
жене
жене
жене
жене
жене
жене
жене
жене
жене
о
о
о
о
о
о
о
о
о
о
Филијала Крагујевац
1.083 521 111
47 102
38
75
37 104
50 222 101 200 126 112
49
60
29
22
10
75
34
Испостава Рача
1.083 521 111
47 102
38
75
37 104
50 222 101 200 126 112
49
60
29
22
10
75
34
Укупно
1.083 521 111
47 102
38
75
37 104
50 222 101 200 126 112
49
60
29
22
10
75
34
* Извор података: Национална служба за запошљавање
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2.4.

ПРЕСТАНЦИ РАДНОГ ОДНОСА ПО ПОЛУ И РАЗЛОГУ ПРЕСТАНКА РАДНОГ ОДНОСА
Престанци радног односа по полу и разлогу престанка радног односа – 2013 година (за период 01.10.2013. – 31.10.2013. година)*
Разлог престанка радног односа
64-Ако је
на начин
прописан
54-Ако
законом
запослени
утвђено да
својом
је дошло до
кривицом
губитка
5152-Истеком
учини
62-Отказом
радне
68-У
72-У
Споразум
69рока
за
који
повреду
уговора
о
способност
случају
другим
УКУПНО
између
63-Смрћу
Остваривањ
је радни
радне
раду од
и –даном
престанка
случајевима
запосленог
запосленог
ем права на
однос
обавезе
стране
достављања
рада
утврђеним
и
пензију
заснован
утврђене
запосленог
правоснажн послодавца
законом
послодавца
општим
ог решења
актом или
о
уговором о
утврђивања
раду
губитка
радне
способност
и
укупно жене укупно жене укупно жене укупно жене укупно жене укупно жене укупно жене укупно жене укупно жене укупно жене
0200 Филијала
103
36
5
1
76
29
3
1
1
0
1
0
1
1
2
1
3
0
11
3
Крагујевац
0213 Испостава Рача
103
36
5
1
76
29
3
1
1
0
1
0
1
1
2
1
3
0
11
3
УКУПНО
103
36
5
1
76
29
3
1
1
0
1
0
1
1
2
1
3
0
11
3
*Извор Национална Служба за запошљавање
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Престанци радног односа по полу и разлогу престанка радног односа – 2012 година (за период 01.12.2012. – 31.12.2012. година)*
Разлог престанка радног односа

УКУПНО

51Споразум
између
запосленог
и
послодавца

52-Истеком
рока за који
је радни
однос
заснован

61-Ако
услед
технолошки
х или
орг.промен
а престане
потреба за
обављање
одређеног
посла или
дође до
смањења
обима
посла

укупно жене укупно жене укупно жене укупно жене
0200 Филијала
Крагујевац
0213 Испостава Рача
УКУПНО

70Престанка
функције
изабраних,
именованих
и
постављени
62-Отказом
68-У
х лица
72-У
69уговора о
63-Смрћу
случају
уколико
другим
Остваривањ
раду од
запосленог
престанка
није
случајевима
ем права на
стране
г
рада
остварено
утврђеним
пензију
запосленог
послодавца
право на
законом
мировање
радног
односа или
надокнаду
плате , у
складу са
законом
укупно жене укупно жене укупно жене укупно жене укупно жене укупно жене

97

36

8

3

45

20

2

1

5

1

1

1

9

1

9

5

1

0

17

4

97
97

36
36

8
8

3
3

45
45

20
20

2
2

1
1

5
5

1
1

1
1

1
1

9
9

1
1

9
9

5
5

1
1

0
0

17
17

4
4

*Извор Национална Служба за запошљавање
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Слободна радна места, у месецу октобру 2013.године, кумулатив Е-1 и ЗП (за период 01.10.2013. – 31.10.2013. година)*
Врста
Врста радног
Врста радног места
радног
Врста радног ангажовања
Радно искуство
времена
односа
Проду
привр
Без
Без
Поло
ж.
Припр
емени
Привр Особа
Са
Укупно подата
Пререги
обзир
жен
Новоо Упра рада
Нео
авник Допун и Сезон емено са
Краће Дуже Без
радни
ка о
страција
Одређ Радни Припр
а на
струч
творе жњен на
дређ
ски повре ски радно инвал Пуно од
од искуст
м
врсти
предузе
ено
к авник
радно
ни
но
о одрђе
ено
волон рад мени рад ангаж идите
пуног пуног ва
искуст
радног
ћа
искуст
припр.
но
тер
посло
овање том
вом
места
во
испит
време
ви
0200 Филијала
3
0
3
0
0
0
3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
Крагујевац
0213 Испостава Рача
3
0
3
0
0
0
3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
УКУПНО
3
0
3
0
0
0
3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
*Извор Национална Служба зазапошљавање

Слободна радна места, у децембру 2012.године, кумулатив Е-1 и ЗП (за период 01.12.2012. – 31.12.2012. година)*
Врста радног
Врста радног
Врста радног места
Врста радног ангажовања
Радно искуство
односа
времена
Проду
привр
Без
Без
Поло
ж. Прере
Припр
емени
Привр Особа
Са
подата
обзир
жен
Укупно
Новоо Упра рада гистра
авник Допун и Сезон емено са
Краће Дуже Без
радни
ка о
Неодр Одређ Радни Припр
а на
струч
творе жњен на
ција
ски повре ски радно инвал Пуно од
од искуст
м
врсти
еђено ено
к авник
радно
ни
но
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0200 Филијала
3
0
3
0
0
0
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
Крагујевац
0213 Испостава Рача
3
0
3
0
0
0
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
УКУПНО
3
0
3
0
0
0
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
3
0
0
*Извор Национална Служба за запошљавање
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SWOT анализа нивоа ризика на тржишту рада
Процена нивоа ризика и потенцијала на тржишту рада
S- снаге
1. Постојање стратегије одрживог
развоја општине;
2. Национална Стратегија
запошљавања за период 20112020.година
3. Усвојен Акциони план за младе;
4. Усвојена Стратегија развоја
социјалне заштите;
5. Близина главних путних
саобраћајница( ауто пут,
железница; );
6. Индустријска традиција;
7. Расположива радна снага
различитог профила;
8. Постојеће и нове индустријске
зоне;
9. Добра искуства са страним
инвеститорима;
10. Постојање Локалног савета за
запошљавање;

W- слабости
1. Највећи број послодаваца је у
сектору трговине и прерађивачке
индустрије;
2. Присутан недостатак средстава
за инвестирање у приватном
сектору;
3. Неусклађеност потреба привреде
са образовним профилима;
4. Недовољна повезаност привреде
,образовања и НСЗ.
5. Ниска мобилност радне снаге;
6. Недостатак практичних знања по
завршеној школи;
7. Неискоришћеност Инкубатор
центра за развој предузетништва;
8. Процедуре за пословање нису
поједностављене.

O-шансе

T-претње

1. Издвајање већих средстава за
мере активне политике
запошљавања;
2. Коришћење средстава ЕУ
фондова.
3. Улагања у пословну
инфраструктуру;
4. Присуство страног капитала и
страних инвестиција;
5. Организовање Сајмова
запошљавања,
6. Програми подршке привреди од
стране надлежних Министарства

3.

Присутна економска криза
Раст каматних стопа;
Пораст инфлације
Спорост државе у прилагођавању
захтевима ЕУ регулативе
5. Недовољна заступљеност нових
технологија
6. Недостатак повољних кредита;
1.
2.
3.
4.

ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У ОПШТИНИ РАЧА

Кључни елементи политике запошљавања усмерене ка повећању запослености су: подршка
страним директним инвестицијама, подршка предузетништву и унапређење финансијских
подстицаја да би се рад више исплатио. Таква политика треба да доведе до стабилног раста

Број 21, страна 22

Службени гласник општине Рача

30.12.2013. године

запослености, повећања продуктивности, спречавања искључености са тржишта рада,
отварање нових радних места, веће улагање у људски капитал и подстицање социјалне
инклузије на тржишту рада.
Категорије теже запошљивих лица и рањиве категорије као што су особе са инвалидитетом,
самохрани родитељи, избегла и расељена лица, лица млађа од 30 година и стариja од 50
година, дугорочно незапослена лица, незапослени без квалификација и нискоквалификовани,
вишкови запослених, повратници по споразуму о реадмисији, жене жртве породичног
насиља, и корисници новчане социјалне помоћи, у 2014. години ћe имати приоритет за
запошљавање и укључивање у мере активне политике запошљавања.
Политика запошљавања у Општини утицаће на раст запошљавања и одрживо повећање
запослености првенствено у приватном сектору, на очување радних места, побољшање
понуде радне снаге и потражње и улагања у људски капитал путем додатних обука и
образовања.
Поред Нациналне службе за запошљавање - испоставе Рача, кoja je носилац политике
запошљавања на територији општине Рача, 2009. године формиран je Локални савет за
запошљавање општине Рача , као саветодавно тело кoje дaje мишљења и препоруке у вези
питања од интереса за унапређење запошљавања и то: плановима запошљавања, програмима
и мерама активне политике запошљавања, прописима из области запошљавања и другим
питањима у области запошљавања.
Формирањем Локалног савета за запошљавање и доношењем програма активне
политике запошљавања, Општина је препознала могућност да утиче на политику
запошљавања на својој територији и да планира и утврди мере за смањење незапослености и
повећање запослености.
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За спровођење мера из програма, буџетом за 2014. годину биће опредељено 1.600.000,00
(словима: милионшестотина хиљада динара), средстава из буџета Општине, а реализоваће се
следеће мере активне политике запошљавања:
1. Финансирање стручне праксе, средства у износу од 800.000,00 динара.
2. Финансирање спровођења јавних радова за незапослена лица 800.000,00 динара.

4.

Мера активне
политике
запошљавања
Финансирање
запошљавања кроз
стручну праксу

Очекивани
резултат

Индикатор

Носилац
активности

Програм упошљавања
лица са 6..и 7.
Степеном стручности

НЗС, општина
Рача

Спровођење јавних
радова за
незапослена лица

Повећано привремено
упошљавање
незапослених лица

Упошљена
лица са 6.и
7..степеном
стручности
Број
незапослених
лица обухваћен
јавним
радовима

НСЗ, општина
Рача

ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА У 2014. ГОДИНИ

Циљеви и приоритети политике запошљавања на територији Општине за 2014. годину су:
- повећање запослености кроз обезбеђивање буџетских средстава за суфинансирање мера
активне политике запошљавања које спроводи Национална служба за запошљавање,
ангажовањем незапослених на извођењу јавних радова и обављања стручне праксе;
- укључивање незапослених лица у програме додатног образовања и обуке,
- подстицање запошљавања младих,
- подршка смањењу неформалног рада,
- активан приступ општине у области запошљавања,
- спровођење мера из Акционог плана и јачање улоге Савета за запошљавање,
- проширивање сарадње са Националном службом за запошљавање ,
- учествовање на обукама намењеним члановима локалних савета за запошљавање,
- унапређење социјалног дијалога и јачање улоге социјалних партнера,
- подстицање запошљавања теже запошљивих лица и рањивих категорија,
5.

МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ РАЧА У 2014.
ГОДИНИ

Утврђени приоритети, циљеви и задаци постижу се спровођењем мера активне политике
запошљавања.
Мере активне политике запошљавања реализују органи, јавне службе и установе општине
Рача и Локални савет за запошљавање општине Рача у сарадњи са Националном службом за
запошљавање и осталим установама, организацијама и удружењима из области
запошљавања.
Акционим планом за 2014. годину предвиђене су следеће мере:
1. Подстицање запошљавања младих путем финансирања програма стручне праксе
Jaвни позив за стицање практичних знања и вештина за самосталан рад у струци без
заснивања радног односа, ради стицања искуства за полагање приправничког односно
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стручног испита, расписаће председник општине Рача и биће објављен на огласној табли
Општинске управе и путем гласила Националне службе за запошљавање, на који ћe се
пријављивати послодавци и исказати потребе за запошљавање лица кроз стручну праксу.
Jaвни позив ћe садржати услове које послодавци и незапослена лица треба да испуне.
Одлуку о избору послодаваца којима се одобравају средства за запошљавање приправника
доноси председник општине на предлог посебне Комије.
Kомисија за разматрање пријава послодаваца која се састоји од три члана које именују
председник општине , Национална служба за запошљавање и Локални савет за запошљавање
општине Рача. Они ћe размотрити благовремене пријаве послодаваца и сачинити предлог
одлуке.
Приоритет приликом избора за доделу средстава за запошљавање путем стручне праксе,
имаће послодавци кojи искажу потребу да након оспособљавања приправника и положеног
приправничког испита заснују радни однос на неодређено време са приправником.
У зависности на кojoj су позицији средства намењена за реализацију мере зависиће и
поступак, тако да када се мера реализује у сарадњи са Националном службом за
запошљавање уговором између Општине и Националне службе за запошљавање регулисаће
се међусобна права и обавезе у погледу реализације и спровођења.
Ова активна мера запошљавања обухвата стручно оспособљавање за самостални рад у
струци приправника у трајању од 12 месеци, у циљу полагања стручног испита и бржег
запошљавања.
Финансијска подршка општине Рача односи се на:
- финансирање стручне праксе у jaвним предузећима, установама, органима локалне
самоуправе. Програм подразумева стручно оспособљавање у трајању од 12 месеци.
За реализацију ове мере планираће се средства у буџету Општине за 2014. годину у износу од
800.000,00 динара.
2. Организовање јавних радова од интереса за општину ради запошљавања теже
запошљивих категорија незапослених лица и лица из рањивих група
Јавни радови од интереса за општину су мера активне политике запошљавања, кoja се
организује у циљу запошљавања, очувања и унапређења радних способности незапослених
лица. На пословима јавних радова запошљавају се теже запошљива незапослена лица и лица
из рањивих категорија.
Јавни радови на територији Општине у 2014. години организоваће се у области социјалних,
хуманитарних и комуналних активности, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и
одржавања и заштите животне средине и природе.
Право учествовања у поступку спровођења Јавних радова имају: јавна предузећа и установе,
привредна друштва, предузетници, задруге, удружења грађана
и органи
локалне
самоуправе.Средства намењена за организовање Јавних радова користе се за зараде лица
укључених у јавне радове, за накнаду трошкова доласка и одласка са рада и за трошкове
спровођења јавних радова.
Приоритет при одобравању за спровођење jавних радова имаће послодавци који обезбеђује
запошљавање теже запошљивих незапослених лица, незапослених у стању социјалне
потребе.
Јавни позив за организовање јавних радова од интереса за општину упутиће председник
општине Рача и објавити на огласној табли Општинске управе и путем гласила Националне
службе за запошљавање, којим ће се одредити области у којима се организују Јавни радови,
ко може да учествује, намена средстава, рокови и приоритети као и обавезе извођач радова.
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Одлуку о одобравању спровођења радова од интереса за општину доноси Председник
општине, на предлог посебне комисије.
Комисију за разматрање пројеката за организовање и спровођење Јавних радова чине три
члана које именује Председник Општине, Национална служба за запошљавање и Савет за
запошљавање, чији je задатак да размотри пристигле пројекте и сачини предлог одлуке.
Јавни радови могу трајати нajдyжe шест месеци.
Након доношења Одлуке Председника општине, закључиће се уговор о спровођењу јавног
рада са подносиоцима пријаве односно извођачима јавних радова, којим се уређују
међусобна права и обавезе.
Средства за организовање јавних радова од интереса за Општину планираће се Одлуком о
буџету општине Рача за 2014. годину у износу од 800.000,00 динара,а реализоваће се
уколико постоји суфинансирање ове мере од стране Националне службе за запошљавање.
6.

ФИНАНСИЈСКИ ОКВИР ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА И ИЗВОРИ
ФИНАНСИРАЊА

Активна политика запошљавања у 2014.години финансираће се средствима буџета
Републике Србије у складу са Националним акционим планом запошљавања Републике
Србије за 2014.годину, средствима буџета општине Рача уз подршку локалне самоуправе
кроз стварање услова за искоришћавање средстава буџета Републике Србије од стране
послодавца и незапослених лица.
За реализацију мера активне политике запошљавања из Акционог плана Одлуком о
буџету општине Рача за 2014. годину биће опредељена средства у укупном износу од
1.600.000,00 динара. Средства Републичког буџета која су намењена за реализацију мера
ЛАПЗ-а реализоваће се посредством Националне службе за запошљавање – Филијала
Крагујевац.
7.

НОСИОЦИ ПОСЛОВА РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА
Мере предвиђене у Акционом плану реализоваће Општина Рача преко својих органа и
установа и служби у сарадњи са Националном службом за запошљавање и осталим
установама, организацијама и удружењима из области запошљавања , као и социјалним
партнерима.
Овај план објавити у „Службеном гласнику општине Рача“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-68/2013-I-01
Дана: 30.12.2013. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.
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На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС",
број 129/07) и члана 45. став 1. тачка 10) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача",
број 6/08, 2/2010 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа
општине Рача, на седници одржаној дана 30.12.2013. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
о разрешењу в.д. директора Туристичке организације општине Рача
1. Давор Тимотијевић из Раче, рођен 01.07.1975. године, разрешава се дужности в.д.
директора Туристичке организације општине Рача.
2. Решење ступа на снагу даном доношења.
3. Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-59/2013-I-01
Дана: 30.12.2013. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС",
број 129/07) и члана 45. став 1. тачка 10) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача",
број 6/08, 2/2010 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа
општине Рача, на седници одржаној дана 30.12.2013. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
о именовању директора Туристичке организације општине Рача
1. Давор Тимотијевић из Раче, рођен 01.07.1975. године, именује се за директора
Туристичке организације општине Рача, на мандатни период од 4 године.
2. Решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења, од када ће именовани
почети да обавља дужност на коју је именован.
3. Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-60/2013-I-01
Дана: 30.12.2013. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.
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На основу члана 14. став 1. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС" број
129/2007, 34/2010- одлука УС и 54/2011), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа
општине Рача, на седници одржаној дана 30.12.2013. године, донела је:

РЕШЕЊЕ

о разрешењу Општинске изборне комисије општине Рача у сталном саставу
I Разрешавају се дужности Председник и чланови Општинске изборне комисије општине
Рача у сталном саставу и њихови заменици, и то:
1. Председник Општинске изборне комисије Петар Петровић, дипл. правник из Раче, са
станом у улици Цара Лазара број 1 и заменик председника Марија Мићковић, дипл. правник из Раче,
са станом у улици Цара Лазара број 18.
2. Члан Општинске изборне комисије Давор Тимотијевић из Раче, са станом у улици Вука
Караџића број 1 и његов заменик Татјана Миладиновић из Раче, са станом у улици Војводе Павла
Цукића број 2.
3. Члан Општинске изборне комисије Алма Павловић из Раче, са станом у улици
Кајмакчаланска број 4 и њен заменик Саша Миљојковић из Раче, са станом у улици Вука Караџића
број 49.
4. Члан Општинске изборне комисије Зоран Стевановић из Раче, са станом у улици Светог
Саве број 1 и његов заменик Горан Миладиновић из Раче, са станом у улици Лоле Рибара број 32.
5. Члан Општинске изборне комисије Русмир Чоходар из Раче, са станом у улици Светог Саве
број 16 и његов заменик Александра Стојановић из Раче, са станом у улици Краљице Марије број 2.
6. Члан Општинске изборне комисије Момир Милановић из Доње Раче и његов заменик
Миодраг Златић из Раче, са станом у улици Лоле Рибара број 31.
7. Члана Општинске изборне комисије Горан Максимовић из Раче, са станом у улици Вука
Караџића број 3 и његов заменик Бојан Милетић из Раче, са станом у улици Николе Тесле број 1.
8. Члан Општинске изборне комисије Никола Војновић из Доње Раче, општина Рачa и његов
заменик Малиша Грковић из Доње Раче, општина Рача.

II Разрешава се дужности секретара Општинске изборне комисије Марија Николић, дипл.
правник из Раче, са станом у улици Богосава Марковића бб и заменик секретара Грујица Аџић, дипл.
правник из Раче, са станом у улици Светог Саве број 18.
III Решење ступа на снагу даном доношења.
IV Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-62/13-I-01
Дана: 30.12.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 13. ставови 3. и 4. и члана 14. ставови 1., 3., 4., 5. и 11. Закона о локалним
изборима ("Службени гласник РС" број 129/2007, 34/2010- одлука УС и 54/2011), Скупштина
општине Рача, на седници одржаној дана 30.12.2013. године, у 10,25 часова, донела је:

РЕШЕЊЕ

о именовању Општинске изборне комисије општине Рача у сталном саставу

I У стални састав Општинске изборне комисије општине Рача именује се председник, шест
чланова и њихови заменици и то:
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1. За Председника Општинске изборне комисије именује се Слађана Стевановић, дипл.
правник из Вишевца, општина Рача,–Уједињени региони Србије, предлагач Одборничка група
"Уједињени региони -Драгана Живановић", а за заменика председника именује се Борко Петровић,
дипл. правник из Раче, са станом у улици Цара Лазара број 3, –Уједињени региони Србије, предлагач
Одборничка група "Уједињени региони Србије -Драгана Живановић"
2. За члана Општинске изборне комисије именује се Давор Тимотијевић из Раче, са станом у
улици Вука Караџића број 1–Уједињени региони Србије – предлагач Одборничка група "Уједињени
региони Србије -Драгана Живановић", а за његовог заменика именује се Јелена Вељковић из Доње
Раче, општина Рача –Уједињени региони Србије, предлагач Одборничка група "Уједињени региони Драгана Живановић".
3. За члана Општинске изборне комисије именује се Марко Милошевић из Бораца, општина
Рача,–Уједињени региони Србије, предлагач Одборничка група "Уједињени региони-Драгана
Живановић", а за његовог заменика именује се Мирослав Дугић из Раче, са станом у улици Немањина
број 29 – Уједињени региони Србије, предлагач Одборничка група "Уједињени региони -Драгана
Живановић".
4. За члана Општинске изборне комисије именује се Момир Милановић из Доње Раче,
општина Рача-Демократска странка, предлагач Одборничка група Демократска странка, а за његовог
заменика именује се Милан Домановић из Раче, са станом у улици Ђуре Јакшића број 8 -Демократска
странка, предлагач Одборничка група Демократска странка.
5. За члана Општинске изборне комисије именује се Бојан Милетић из Раче, са станом у
улици Николе Тесле број 1-Демократска странка, предлагач Одборничка група Демократска странка,
а за његовог заменика именује се Марко Стојковић из Раче, са станом у улици Краљице Марије број 5
-Демократска странка, предлагач Одборничка група Демократска странка.
6. За члана Општинске изборне комисије именује се Зоран Стевановић из Раче, са станом у
улици Светог Саве број 1- Српска напредна странка, предлагач Одборничка група Српска напредна
странка, а за његовог заменика именује се Данијела Миленковић из Бошњана, општина Рача- Српска
напредна странка, предлагач Одборничка група Српска напредна странка.
7. За члана Општинске изборне комисије именује се Александар Ђоковић из Раче, са станом у
улици Перице Ивановића бб- Социјалистичка партија Србије, предлагач Одборничка група
Социјалистичка партија Србије, а за његовог заменика именује се Лидија Чоходар из Раче, са станом
у улици Светог Саве број 16- Социјалистичка партија Србије, предлагач Одборничка група
Социјалистичка партија Србије.

II За секретара општинске изборне комисије именује се Марија Николић, дипл. правник из
Раче, са станом у улици Краља Александра Карђорђевића бб, а за заменика секретара Грујица Аџић,
дипл. правник из Раче, са станом у улици Светог Саве број 18.
III Решење ступа на снагу даном доношења.
IV Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача.
V Против овог решења може се изјавити жалба Управном суду у року од 24 часа од
доношења решења.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Правни основ за доношење Решења о именовању Општинске изборне комисије општине Рача,
у сталном саставу, садржан је у одредбама члана 13. ставови 3. и 4. и члана 14. ставови 1., 4., 5. и 11.
Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС" број 129/2007, 34/2010- одлука УС и 54/2011),
којим је прописано да изборну комисију у сталном саставу чине председник и најмање 6 чланова, које
именује скупштина јединице локалне самоуправе, на предлог одборничких група у скупштини
јединице локалне самоуправе, сразмерно броју одборника, да ниједна политичка странка или
страначка коалиција не може имати више од половине чланова у сталном саставу органа за
спровођење избора, као и да у решењу о именовању председника и чланова органа за спровођење
избора, поред личног имена председника, односно члана, мора бити наведена његова политичка
припадност или назив странке, односно страначке коалиције на чији је предлог именован.
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Чланом 37. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача" број 6/08, 2/10 и 12/10)
предвиђено је да Скупштина општине Рача има 31 одборника који су организовани у 4 одборничке
групе и то: "Уједињени региони -Драгана Живановић"-14 одборника, "Демократска странка-9
одборника, "Српска напредна странка"- 4 одборника, "Социјалистичка партија Србије- 4 одборника.
Општинска изборна комисија општине Рача у сталном саставу има 7 (седам) чланова
(председника и шест чланова).
Одборничка група "Уједињени региони-Драгана Живановић" је сразмерно броју одборника,
предложила кандидата за председника, заменика председника и два члана и два заменика члана
Општинске изборне комисије.
Одборничка група Демократска странка је сразмерно броју одборника, предложила два члана
и два заменика члана Општинске изборне комисије.
Одборничка група Српска напредна странка је сразмерно броју одборника, предложила једног
члана и једног заменика члана Општинске изборне комисије.
Одборничка група Социјалистичка партија Србије је сразмерно броју одборника, предложила
једног члана и једног заменика члана Општинске изборне комисије.
Чланом 14. став 4. Закона о локалним изборима прописано је да председник, чланови изборне
комисије у сталном саставу и њен секретар имају заменике.
Чланом 14. став 5. Закона о локалним изборима прописано је да се за председника, заменика
председника, секретара и заменика секретара именује лице које је дипломирани правник, што је и
утврђено за именована лица, на основу документације достављене од стране овлашћених предлагача.
Чланом 14. став 11. Закона о локалним изборима прописано је да се против решења
скупштине јединице локалне самоуправе о именовању председника и чланова изборне комисије у
сталном саставу, може поднети жалба Управном суду у року од 24 часа од доношења решења.
На основу наведеног донето је решење као у диспозитиву.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-63/2013-I-01
Дана: 30.12.2013. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка 4) и члана 33. став 1. тачка 5) Закона о ванредним
ситуацијама ("Сл.гласник РС" бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012) и члана 10. Уредбе о саставу и
начину рада штабова за ванредне ситуације ("Сл.гласник РС" бр. 98/2010), Скупштина
општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана
30.12.2013. године, донела је:
РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању чланова Општинског штаба за ванредне ситуације на
територији Општине Рача
I Разрешавају се дужности чланови Општинског штаба за ванредне ситуације на
територији Општине Рача, због престанака основа по коме су именовани, и то:
1. Верица Марковић из Тополе, са станом у улици Принца Томислава Карађорђевића
број 27/5;
2. Бранко Савић из Крагујевца, са станом у улици Краља А. I Карађорђевића број 54.
II За чланове Општинског штаба за ванредне ситуације на територији Општине Рача,
именују се:
1. др Деса Секулић, в.д. директор Дома здравља Милоје Хаџић-Шуле" у Рачи;
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2. Петар Петровић, начелник Општинске управе општине Рача.
III Решење ступа на снагу даном доношења.
IV Решење објавити у Службеном гласнику Општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-64/2013-I-01
Дана: 30.12.2013. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 56. став 1. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, број 129/2007), члана 66. став 1. тачка 7) и члана 82. став 1. Статута
општине Рача („Сл. гласник општине Рача“ број 6/2008, 2/2010 и 12/2010) и члана 44. ставови
7. и 8. Пословника о раду Општинског већа општине Рача („Сл. гласник општине Рача“ број
1/2009), Општинско веће општине Рача, на седници одржаној дана 25.12.2013. године,
донело је:
РЕШЕЊЕ
о измени Решења о постављењу Начелника општинске управе општине Рача
1. Мења се Решење о постављењу Начелника Oпштинске управе општине Рача, број
021-492/2013-II-01, од 29.11.2013. године, и то тачка 2., тако да нова гласи:
"2. Решење ступа на снагу даном доношења и коначно је, а примењиваће се почев од
02.12.2013. године, када ће именовани из тачке 1. овог Решења почети да обавља
дужност на коју је постављен."
2. Ово Решење ступа на снагу даном доношења.
3. Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 021-533/2013-II-01
Дана:25.12.2013. године.

ПРЕДСЕДНИК
Драгана Живановић, с.р.
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На основу чл. 48. став 3. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС бр. 9/02,
87/02, 66/05,54/09, 73/10, 79/11 и 93/12), и члана 22. Одлуке о другој измени и допуни Одлуке
о буџету општине Рача за 2013. годину (Службени Гласник општине Рача број
/13),
Председник општине доноси:
Решење
о употреби средстава текуће
буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о другој измени и допуни Одлуке о буџету
општине Рача за 2013. годину, Раздео 3, Глава 3.24, организациона класификација 70040,
позиција 175, функционална класификација 130, извор финансирања 01, економска
класификација 499- Средства резерве – текућа буџетска резерва, одобравају се средства за
финансирање редовне делатности у 2013. години у износу 816.000, 00 динара.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру:
Раздела 1 - Глава 1.01 Скупштина општине, функционална класификација 110извршни и законодавни органи, финансијско и фискални послови и сполјни послови, извор
финансирања 01; економска класификација 426 – материјал – 20.000,00 динара;
Раздела 2 - Глава 2.01 Председник општине, функционална класификација 110извршни и законодавни органи, финансијско и фискални послови и сполјни послови, извор
финансирања 01;
- економска класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета, – 500.000,00
динара;
- Глава 2.03 Председник општине, функционална класификација 160опште јавне услуге некатегорисане на другом месту, финансијско и фискални послови и
сполјни послови, извор финансирања 01, економска класификација 484 – накнада штете, –
40.000,00 динара;
Раздела 3, глава 3.01 Општинска управа, функционална класификација 130опште услуге, извор финансирања 01; економска класификација 422 – трошкови путовања
– 50.000,00 динара; -позиција 045, економска класификација 423 – услуге по уговору –
100.000,00 динара;
Раздела 3, глава 3.05 Културни центар "Радоје Домановић", функционална
класификација 820-услуге културе, извор финансирања 01; економска класификација 415 –
Накнаде трошкова за запослене – 7.000,00 динара;
Раздела 3, глава 3.06 Народна библиотека "Радоје Домановић", функционална
класификација 820-услуге културе, извор финансирања 01; економска класификација 412 –
социјални доприноси на терет послодавца – 25.000,00 динара;
Раздела 3, глава 3.08, Дечји вртић "Наша радост", извор финансирања 01,
функционална класификација 911-предшколско образовање, економска класификација 423 –
услуге по уговору – 32.000,00 динара;
Раздела 3, глава 3.14, Туристичка организација Рача, 473-туризам, извор
финансирања 01: - економска класификација 424 – специјализоване услуге – 42.000,00
динара;
3. О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије,
јавне набавке и утврђивање и контролу јавних прихода.
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4. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.
Број : 401- 256 /2013-IV-02-1
У Рачи, дана 24.12.2013. године

Председник општине Рача
Драгана Живановић, с.р.

На основу чл. 48. став 3. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС бр. 9/02,
87/02, 66/05,54/09, 73/10, 79/11 и 93/12), и члана 22. Одлуке о другој измени и допуни Одлуке
о буџету општине Рача за 2013. годину (Службени Гласник општине Рача број
/13),
Председник општине доноси:
Решење
о употреби средстава текуће
буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о другој измени и допуни Одлуке о буџету
општине Рача за 2013. годину, Раздео 3, Глава 3.24, организациона класификација 70040,
позиција 175, функционална класификација 130, извор финансирања 01, економска
класификација 499- Средства резерве – текућа буџетска резерва, одобравају се средства за
финансирање редовне делатности у 2013. години у износу 1.180.000, 00 динара.
2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру:
Раздела 1 - Глава 1.01 Скупштина општине, функционална класификација 110извршни и законодавни органи, финансијско и фискални послови и сполјни послови, извор
финансирања 01; економска класификација 426 – материјал – 30.000,00 динара, економска
класификација 482 – порези, обавезне таксе и казне – 60.000,00 динара
Раздела 2 - Глава 2.01 Председник општине, функционална класификација 110извршни и законодавни органи, финансијско и фискални послови и спољни послови, извор
финансирања 01;
- економска класификација 423 – услуге по уговору – 160.000,00 динара;
Раздела 3, глава 3.01 Општинска управа, функционална класификација 130опште услуге, извор финансирања 01; економска класификација 415 – накнаде за запослене
– 70.000,00 динара; економска класификација 423 – услуге по уговору – 250.000,00
динара, економска класификација 426 – материјал – 170.000,00 динара;
Раздела 3, глава 3.05 Културни центар "Радоје Домановић", функционална
класификација 820-услуге културе, извор финансирања 01; економска класификација 421–
Стални трошкови – 20.000,00 динара;
Раздела 3, глава 3.08, Дечји вртић "Наша радост", извор финансирања 01,
функционална класификација 911-предшколско образовање, економска класификација 426 –
материјал – 100.000,00 динара;
Раздела 3, глава 3.10, Фонд за градско-грађевинско земљиште, функционална
класификација 620, извор финансирања 01: - економска класификација 423 –Услуге по
уговору – 180.000,00 динара;
Раздела 3, глава 3.11, Фонд за водопривреду, уређење пољопривредног
земљишта шумарство и водопривреду, функционална класификација 620, извор
финансирања 01: - економска класификација 421 –Стални трошкови – 10.000,00 динара;
Раздела 3, глава 3.23, Јавни ред и безбедност, функционална класификација 360,
извор финансирања 01: - економска класификација 512 –Машине и опрема – 130.000,00
динара;
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3. О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије,
јавне набавке и утврђивање и контролу јавних прихода.
4. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.
Број : 401- 264 /2013-IV-02-1
У Рачи, дана 30.12.2013. године

Председник општине Рача
Драгана Живановић, с.р.

На основу чл. 48. став 3. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС бр. 9/02,
87/02, 66/05,54/09, 73/10, 79/11, 93/12, 62/2013 и 63/2013), и члана 22. Одлуке о другој измени
и допуни Одлуке о буџету општине Рача за 2013. годину (Службени Гласник општине Рача
број /13), Председник општине доноси:

Решење
о употреби средстава сталне буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о другој измени и допуни Одлуке о буџету
општине Рача за 2013. годину, Раздео 3, Глава 3.24, организациона класификација 70040,
позиција 176, функционална класификација 130, извор финансирања 01, економска
класификација 499- Средства резерве – текућа буџетска резерва, одобравају се средства за
финансирање редовне делатности у 2013. години у износу од 30.000, 00 динара.
2. Средства из тачке 1. овe одлуке распоређују се у оквиру:
Раздела 2, глава 2.03 Председник општине и општинско веће, 160-опште јавне
услуге некатегорисане на другом месту, извор финансирања 01:
позиција 032, економска класификација 484 – накнада штете настале услед пожара у износу
од – 30.000,00 динара;
3. О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије,
јавне набавке и утврђивање и контролу јавних прихода.
4. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.
Број : 401-265/2013-III-01
У Рачи, дана 30 . 12. 2013. године

Председник општине Рача
Драгана Живановић, 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 Душица Миљојковић, секретар
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205.

