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ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАЧА У ПЕРИОДУ
ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2014. ГОДИНЕ

I

II
III

Укупно остварени приходи и примања
Пренета средства из 2013. године
I Укупно:
Укупно остварени расходи и издаци
Разлика I-II

203.948.543,04
8.145.400,20
212.093.943,24
186.417.937,95
25.676.005,69

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1
1. Укупни приходи и примања од продаје
нефинансијске имовине
1.1 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:
- буџетска средства (01)
- сопствени приходи (04) и приходи из других извора (07 и 08)

7+8
7

1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

2. Укупни расходи и издаци за набавку неф. Имовине
1.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:
- текући буџетски расходи

Остварено 1-6
2014. године

2

3

404.193.937,00

137,734,947.35

403.893.937,00

137,734,947.35

382.782.837,00

205.452.695,56

21.111.100,00

1,561,000.00

8

300,000.00

0.00

4+5
4

397.093.937,00
338.038.937,00
317.912.837,00

114,334,667.77
114,071,182.77
112,524,182.77

16.326.100,00
3.800.000,00
59.055.000,00
58.070.000,00

1,547,000.00

- расходи из сопствених прихода и прихода из других
извора

-донације
2.2 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
- текући буџетски издаци

5

- издаци из сопствених прихода и прихода из других
извора

985.000,00

Буџетски суфицит
Издаци за набавку финансијскеимовине (осим за
набавку домаћих хартија од вредности)
Укупан фискални суфицит

План за 2014
годину

(7+8)-(4+5)

7.100.000,00

62

(7+8)-(4+5)+(92-62)

0,00
0,00

260,485.00
249,485.00
11,000.00
23,400,279.58
0.00
0.00

7.100.000,00

23,400,279.58

3,000,000.00

0.00
0.00
0.00

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од задуживања
Примања од продаје финансијске имовине
Издаци за набавку финансијске имовине

91
92
62

Пренета неутрошена средства
Издаци за отплату главнице дуга
Нето финансирање

31
61

10,100,000.00

8,145,400.20
2,972,348.82
5,173,051.38

7

7,100,000.00

5,173,051.38

В. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

(91+31)-(61+62)
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Економ.
Класиф.

Приходи и примања буџета, исказани према економској класификацији и изворима,
утврђују се у следећим износима :

711000
711110
711120
711140
711190

713000
713120
713310
713420

714000
714420
714510
714540

716000

ОПИС

Порез на доходак, добит и капиталне добитке
Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних делатности
Порез на приходе од имовине
порез на друге приходе
Укупно 711000
динара
Порез на имовину
Порез на имовину
Порез на наслеђе и поклон
Порез на пренос апсол.права
Укупно 713000
динара
Порез на добра и услуге
Комунална такса за приређиванје музичких програма
у усоститељ.објек.
Порез на моторна возила
Накнада за загађење животне средине
Укупно 714000
динара

План за 2014
годину

Остварено
1-9. 2014.
године

%

99,097,637.00
8,800,000.00
5,500,000.00
2,350,000.00

46.154.341,21
2.601.424,58
81.399,78
2.152.298,60

46,57
29,56
1,48
91,59

115,747,637.00

50.989.464,17

44,05

11,500,000.00
150,000.00
2,840,000.00

6.037.199,81
2.568,05
1.066.612,09

52,50
1,71
37,56

14,490,000.00

7.106.379,95

49,04

50,000.00
2,520,000.00
2,563,200.00

0,00
3.474.239,00
32.600,00

0
137,87
1,27

5,133,200.00

3.508.399,00

68,35

5,000,000.00

2.252.232,69

45,04

5,000,000.00

2.252.232,69

45,04

Други порези
716110

733000

Комунална такса на фирму
Укупно 716000
динара
Трансфери од других нивоа власти

733150

Текући трансфери од других нивоа власти у корист
нивоа општина

183.464.090,00

137.785.444,00

75,10

733250

Капитални трансфери других нивоа власти у корист
општине

54,847,410.00

0,00

0

238.311.500,00

137.785.444,00

75,10

350,000.00

529.678,.29

151,34

1,500,000.00

1.327.191,81

88,48

1,850,000.00

1.920.941,00

103,83

500,000.00

385.817,00

77,16

500,000.00

385.817,00

77,16

Укупно 733000
741000

Приходи од имовине
741150
741530

742000

Камате на средства буџета општина
Накнада за коришћење простора и грађевинског
земљишта
Укупно 741000
динара
Приходи од продаје добара и услуга

742250

Таксе у корист нивоа општина
Укупно 742000
динара

Број 21, страна 4

743000

Службени гласник општине Рача

30.12.2014. године

Новчане казне и одузета имовинска корист
743320

744000
744151

745000
745151

771000
771110
841000
811110

911000
911451

Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје
у корист нивоа општине
Укупно 743000
динара
Добровољни трансфери од физичких и правних лица
Текући и добровољни трансфериод физичкихи
правних лица у корист нивоа општина
Укупно 744000
динара
Мешовити и неодређени приходи
Остали приходи у корист нивоа општине
Укупно 745000
динара
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Приходи од примања од продаје непокретности
Приходи од примања од продаје непокретности
Укупно 841000
динара
Примања од задуживања од пословних банака
Примања од задуживања од пословних банака
Укупно 911000
динара
УКУПНО:

2,000,000.00

1.105.681,00

55,28

2,000,000,00

1.145.680,00

57,28

3.800.000,00

300.000,00

7,89

300.000,00

7,89

17.061.600,00

4.455,75

0,03

17.061.600,00

4.455,75

0,03

0,00

0

300,000.00

53.872,00

17,96

300,000.00

53.872,00

17,96

3,000,000.00

0,00

0

3,000,000.00
407,193,937.00

0,00
205.452.695,56

0
50,45

3.800.000,00
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РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Табела бр. 3

кономска
класифик.

Врста расхода

План за 2014
годину

Остварено
1-9. 2014.
године

1

2

3

4

%

5

410000

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

82.611.437,00

50.910.333,33

61,63

411
412
413
414
415
416

Плате и додаци запослених
Соц.доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Соц.давања запосленима
Накнаде запосленима
Награде, бонуси и посебни расходи

60,154,246.00
11,572,661.00
540,000.00
3,125,000.00
2,360,000.00
4.859.530,00

39.327.274,65
7.324.515,39
62.500,00
453.614,00
1.154.075,80
2.588.353,49

65,38
63,29
11,57
14,52
48,90
53,26

420000

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

164.824.120,00

59.276.418,60

35,96

421
422

000
000

Стални трошкови
Трошкови путовања

29,174,120.00
5,304,000.00

18.829.650,27
2.530.176,41

64,54
47,70

423

000

000
000
000
000
000
000

Услуге по уговору

89,098,000.00

25.960.758,67

29,14

424 000
425 000
426 000
440000

Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
ОТПЛАТА КАМАТЕ

11.550.000,00
5,309,000.00
24,389,000.00
2,500,000.00

2.333.811,80
1.374.757,46
8.247.263,99
1.312.585,79

20,21
25,89
33,81
52,50

441 000
450000
451 000

Отплата домаћих камата
СУБВЕНЦИЈЕ
Субвенције јавним нефинан. редуз. и орган.

2,500,000.00
11.399.500,00
11.399.500,00

1.312.585,79
4.564.854,96
4.564.854,96

52,50
40,04
40,04

460000

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

42,381,000.00

25.688.220,25

60,61

463

Трансфери осталим нивоима власти
ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ
ОСИГУРАЊА

42,381,000.00

25.688.220,25

60,61

9.286.000,00

4.975.673,34

53,58

9.286.000,00

4.975.673,34

53,58

37.707.000,00

26.034.052,37

69,04

5,050,000.00

295.014,76

5,84

1.329.000,00

624.525,28

46,99

1.528.000,00

1.013.333,76

66,32

29.050.000,00
750,000.00

24.101.178,57
0,00

82,96
0
0

000

470000
472

000

480000

ОСТАЛИ РАСХОДИ

481

000

482

000

483

000

484
485

000
000

Дотације невладиним организација
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од
једног нивоа власти другом
Новчане казне и пенали по решењу судова и
судских тела
Накнада штете за повреде и штету насталу
услед ел.непогода
Накнаде штете од стране државних органа

490000

РЕЗЕРВЕ

4.329.880,00

0,00

499

Средства резерве

4.329.880,00

0,00

000

510000

ОСНОВНА СРЕДСТВА

63.914.000,00

10.433.459,61

16,32

511
512

000
000

Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

48.879.000,00
7,255,000.00

9.788.072,82
451.835,00

20,02
6,23

515

000

Нематеријална имовина

780,000.00

193.551,79

24,81

541

000

Земљиште

7,000,000.00

0,00

0

10,100,000.00

4.726.491,82

46,80

10,100,000.00
429.052.937,00

4.726.491,82
187.922.090,07

46,80
43,80

611000
611

000

ОТПЛАТА КРЕДИТА
Отплата главнице домаћим пословним
банкама
УКУПНО:

Број 21, страна 6

Службени гласник општине Рача

30.12.2014. године

II ПОСЕБАН ДЕО

Глава

Фун.
клас.

1

2

Поз.

3

Ек.
кла.

ПЛАН РАСХОДА ЗА 2014. ГОДИНУ

4

5
Раздео 1

1.01

1.01

1.02

%

7

8

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Скупштина општине

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
426

Плате, додаци и накнаде запослених
Соц. доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Соц. давања запосленима
Накнаде запосленима
Награде, бонуси и посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору и услуге ревизије
Специјализоване услуге
Материјал

4.008.260,00
782,340.00
30,000.00
30,000.00
50,000.00
2.000.000,00
200.000,00
600,000.00
5,720,000.00
100.000,00
800,000.00

2.995.727,86
560.462,37
5.000,00
0,00
23.532,18
1.310.528,00
151.284,00
265.136,00
1.360.690,32
620,00
403.753,60

74,74
71,64
16,67
0,00
47,06
65,53
75,64
44,19
23,79
0,62
50,47

7.749.500,00

2.241.030,42

28,92

5.250.000,00
100,000.00

4.878.514,14
25.413,43

92,92
25,41

250,000.00

112.760,26

45,10

110

012

451

Учешће у финансирању Агенције за регионални развој, пројеката Комесаријата за избегла и прогнана лица,
субвенција ЈКП "Рача",имплементацију Акционог плана запошљавања-стручна пракса, Канцеларије за
младе)

110
110

013
014

472
482

Остале дотације и трансфери (финансирање општинског штаба за ванредне ситуације-израда
акустичке студије, набавку и постављање нових сирена у складу са акустичком студијом )
Порези обавезне таксе и казне

160
160

6

ОСТВАРЕЊЕ
1 – 9/2014

Извршни и законодавни органи

110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110

ПЛАН 2014

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
015

481

Дотације невладиним организацијама (финансирање политичких странака)
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160
1.03

170
170
170
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178
016
017

484

Накнада штете за повреде

441
611

Трансакције везане за јавни дуг
Отплата домаћих камата
Отплата главнице домаћим пословним банкама

30.12.2014. године
25.000.000,00

23.681.351,57

94,73

2,500,000.00
6.500.000,00

1.312.585,79
4.726.491,82

52,50
72,72

50,310,600.00

43.305.381,76

28,06

9.187.840,00
1.716.740,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
1.520.000,00
100.000,00
1.700.000,00
4.100.000,00
350.000,00
600.000,00

7.148.384,16
1.279.559,52
0,00
0,00
55.066,96
1.079.843,31
2.067,33
717.027,28
2.302.594,90
7.270,00
210.456,72

77,80
74,53
0,00
0,00
55,07
71,04
2,07
42,18
56,16
2,08
35,08

500.000,00
450.000,00

73.159,20
387.140,05

14,63
86,03

2.950.000,00

2.218.374,54

75,20

Извори финансирања 110, 160, 170
08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица
01 Приходи из буџета

Укупно Скупштина општине

2.01

Раздео 2

3,500,000.00
50,310,600.00

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Председник општине и општинско веће
Извршни и законодавни органи

110

2.02

110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110

018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
426

Плате, додаци и накнаде запослених
Соц. доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Соц. давања запосленима
Накнаде запосленима
Награде, бонуси и посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал

110
110

029
030

472
482

Накнада за социјалну заштиту из буџета
Порези обавезне таксе и казне

474
474

Вишенаменски развојни пројекти
031

451

Субвенције-Учешће општине у развојним пројектима (Exchange 4 и др.)
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032

484

30.12.2014. године

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Накнада штете за повреду или штету насталу услед временских непогода

250.000,00

120.000,00

48,00

Извори финансирања за функције 110, 160 и 474
01 Приходи из буџета

23.204.580,00

15.600.943,97

67,23

Укупно председник општине и општинско веће

23.204.580,00

15.600.943,97

67,23

18.105.379,33
3.240.861,90
57.500,00
270.716,00
711.996,66
197.982,18
3.546.232,02
1.240.249,13
2.507.571,56
641.306,86

75,39
76,53
57,50
13,54
47,47
18,34
48,58
49,61
50,15
22,90

ИЗБОРНА КОМИСИЈА
2.04

160
033
034
035
036

416
421
423
426
01

Опште јавне услуге
Накнаде за рад бирачких одбора
Стални трошкови
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Раздео 3 ОПШТИНСКА УПРАВА
3.01

3.01

Општинска управа
Опште услуге

130
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424

Плате и додаци запослених
Соц. доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Соц. давања запосленима
Накнаде запосленима
Награде, бонуси и посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге

24.014.760,00
4.234.960,00
100,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
1,079,530.00
7,300,000.00
1,500,000.00
5,000,000.00
2,800,000.00
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Службени гласник општине Рача
047
048
049
050
051
052
053

30.12.2014. године

425
426
482
485
511
512
541

Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом
Накнада штете од стране државних орг.
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Земљиште (за формирање индустријске зоне и накнада за експроприсано земљиште)

2,000,000.00
4,600,000.00
500,000.00
500,000.00
10,000,000.00
1,300,000.00
7,000,000.00

890.797,46
2.308.769,42
57.275,98
0,00
0,00
346.536,00
0,00

44,54
50,19
11,45
0,00
0,00
26,66
0,00

01

Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета

75.429.250,00

34.123.174,50

45,24

Укупно општинска управа

75.429.250,00

34.123.174,50

45,24

19,388,000.00

11.911.759,03

61,44

Приходи из буџета

19,388,000.00

11.911.759,03

61,44

Укупно основно образовање

19,388,000.00

11.911.759,03

61,44

9,493,000.00

1.551.312,48

16,34

ОСНОВНА ШКОЛА "Карађорђе"
3.02

3.02
912

Основна школа "Карађорђе"
Основно образовање

054

463

Трансфери осталим нивоима власти
Планирана средства односе се на: превоз запослених,социјална давања
запосленима,сталне трошкове-комуналне трошкове, осигурање,превоз ученика на
наставу,такмичања, превоз запосленик на службени пут, услуге по уговору котизацију, услуге надзора, стручне испите, стручна саветовања, семинаре, јубиларне
награде,трошкове путовања, сталне трошкове, услуге по уговору, специјализоване
услуге, стручно усавршавање, текуће поправке и одржавање,материјал,порезе и таксе,
неопходну замену опреме.

Извори финансирања функцију 912:
01

3.03

3.03

ДОМ ЗДРАВЉА "М.Хаџић-Шуле"

463

Здравство
Трансфери осталим нивоима власти

760
055

Број 21, страна 10

Службени гласник општине Рача

01

3.04

30.12.2014. године

Ова апропријација користиће се за: текуће поправке и одржавање,
капиталне инвестиционе расходе, специјализоване услуге за рад
мртвозорника за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих лица
изван здравствене установе,учешће општине у финансирањупројекта
"Процес унапређења превентивних здравствених услуга намењеним особама
старијим од 65 година у руралном подручју"
Извори финансирања за функцију 760:
Приход из буџета

9,493,000.00

1.551.312,48

16,34

Укупно Дом здравља

9,493,000.00

1.551.312,48

16,34

7,000,000.00

4.285.170,09

61,22

Извори финансирања функцију 920:
Приходи из буџета

7,000,000.00

4.285.170,09

61,22

Укупно средње образовање

7,000,000.00

4.285.170,09

61,22

2,996,760.00
578,440.00
30,000.00
45.000,00
90,000.00
60,000.00
980.000,00

1.942.789,00
347.760,00
0,00
0,00
61.446,00
0,00
974.588,45

64,83
60,12
0,00
0,00
68,27
0,00
99,45

3.04

СРЕДЊА ШКОЛА РАЧА

463

Средње образовање
Трансфери осталим нивоима власти

3.04
920
056

Ова апропријација користиће се за накнаду запосленима за превоз на посао и са посла,јубиларне награде, трошкове
путовања, сталне трошкове, услуге по уговору стручно усавршавање, текуће поправке и одржавање, материјал, пројектно
планирање и куповину опреме за образовање, културу и спорт.

01

3.05

3.05
820

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "Радоје Домановић"
Услуга културе

057
058
059
060
061
062
063

411
412
413
414
415
416
421

Плате и додаци запослених
Соц. доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде запосленима
Награде, бонуси и посебни расходи
Стални трошкови
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Службени гласник општине Рача

30.12.2014. године

064
065
066
067
068

422
423
424
425
426

069
070
071
072

482
483
511
512

Трошкови путовања
Услуге по уговору + канцеларија за младе
Специјализоване услуге
Текућe поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом
Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела
Зграде и објекти
Машине и опрема

01
04
07
08

Извори финансирања функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Донације од осталих нивоа власти
Донације од невладиних организација
Укупно културни центар

3.06

3.06

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "Радоје
Домановић"

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
482

Услуге културе
Плате и додаци запослених
Соц. доприноси на терет послодавца
Накнада у натури
Соц. давања запосленима
накнаде за запослене
Награде, бонуси и посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом

483

Новчане казне и одуз.им.

820
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086

416,000.00
3,773,000.00
460,000.00
90,000.00
929,000.00

138.665,00
2.660.161,00
143.168,84
0,00
295.144,21

33,33
70,50
31,12
0,00
31,77

24,000.00
80,000.00
1,000,000.00
120,000.00

1.428,00
0,00
0,00
0,00

5,95
0,00
0,00
0,00

11,507,200.00
150,000.00

6.565.154,50
0,00

57,05
-

11,657,200.00

6.565.154,50

57,05

1,713,000.00
266,220.00
30,000.00
30.000,00
40.000,00
25.000,00
100.000,00
53.000,00
685.000,00
60.000,00
35.000,00
70.000,00

1.262.229,00
225.940,00
0,00
0,00
20.482,00
0,00
43.344,18
4.264,00
230.814,80
37.000,00
0,00
57.003,00

73,69
84,87
0,00
0,00
51,21
0,00
43,34
8,04
33,69
61,67
0,00
81,43

25.000,00
8.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00
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087
088
089

Службени гласник општине Рача
511
512
515

Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематер.имовина

01
04
07
08

Извори финансирања главе 3.06
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетског корисника
Донације осталих нивоа власти
Донације од невладиних организација и појединаца

30.12.2014. године
40.000,00
40.000,00
780.000,00

0,00
0,00
193.551,79

0,00
0,00
24,81

3.859.220,00
141.000,00

2.074.628,77

53,76

3,000,000.00

122.254,50

4,08

Извори финансирања функцију 810:
Приходи из буџета

3,000,000.00

122.254,50

4,08

Укупно физичка култура:

3,000,000.00

122.254,50

4,08

17,376,826.00
3,830,761.00
250,000.00
920,000.00

7.288.366,00
1.565.321,00
0,00
182.898,00

41,94
40,86
0,00
19,88

Укупно народна библиотека

3.07

3.07

ФИЗИЧКА КУЛТУРА

481

Услуге рекреације и спорта
Дотациje спортским организацијама

810
090

4.000.220,00

Планирана средства као дотације за развој и унапређење спорта (спортских друштава, спортских
организација, клубова и удружења од интереса за општину), по спроведеном јавном конкурсу.
01

3.08

3.08
911

ДЕЧЈИ ВРТИЋ "Наша радост"
Друштвена брига о деци

091
092
093
094

411
412
413
414

Плате и додаци запослених
Соц. доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
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095
096
097
098
099
100
101
102
103
104

Службени гласник општине Рача

30.12.2014. године

105

415
416
421
422
423
424
425
426
463
472
482

Накнаде запосленима
Награде, бонуси и посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текућа поправке и одржавање
Материјал
Донације и трансфери
Накнада за соц.из буџета
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом

106
107

483
511

Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела
Зграде и грађевински објекти

108

512

Опрема

01
04
07

3.09

3.09

620

580,000.00
680,000.00
3,459,000.00
415,000.00
1,170,000.00
880,000.00
1,134,000.00
4,140,000.00
0.00
36,000.00

281.552,00
0,00
2.006.983,00
0,00
0,00
0,00
15.260,00
1.130.015,81
0,00
24.000,00

48,54
0,00
58,02
0,00
0,00
0,00
3,29
62,26
0,00
66,66

50,000.00

6.312,00

18,07

20.000,00
380.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

895.000,00

0,00

0,00

Извори финансирања функцију 911:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Донације од осталих нивоа власти

19,945,987.00
6,249,300.00
10,021,300.00

12.500.721,92

62,67

Укупно дечји вртић

36,216,587.00

30.000,00
7.674,00
1.286.456,50
466.887,73
0,00
392.933,71

30,00
5,12
8,04
46,69
0,00
8,36

ФОНД ЗА ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ

Развој заједнице

109
110
111
112
113
114

421
422
423
424
425
426

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавања
Материјал

100,000.00
150,000.00
16,000,000.00
1,000,000.00
500,000.00
4,700,000.00
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115
116
117

3.10

Службени гласник општине Рача

485
511

Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од
једног нивоа власти другом
Накнада штете
Зграде и грађевински објекти

01

482

3.10
620

30.12.2014. године

30,000.00
100,000.00
7,000,000.00

10.442,00
0,00
3.903.614,82

34,81
0,00
55,76

Извори финансирања главе 3.09:
Приходи из буџета

29,580,000.00

6.098.008,76

20,16

Укупно фонд за локалне и некат.путеве

29,580,000.00

6.098.008,76

20,16

14,600,000.00
100,000.00
7,000,000.00
1,700,000.00
1,650,000.00
1,500,000.00

10.625.238,91
57.724,00
5.710.808,20
347.148,64
321.200,00
1.449.723,01

72,78
57,72
81,58
20,42
19,47
96,65

150,000.00
50,000.00
50,000.00
4,000,000.00
200,000.00

80.900,00
0,00
0,00
1.356.000,00
17.800,00

53,93
0,00
0,00
33,90
8,90

ФОНД ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ
Развој заједнице

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

421
422
423
424
425
426

483
485
511
512

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од
једног нивоа власти другом
Новчане казне и пенали по решењу судова и суд. тела
Накнада штете
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

01
07

Извори финансирања главе 3.10:
Приходи из буџета
Приходи из буџета Републике

31,000,000.00

19.966.542,76

64,41

Укупно фонд за грађевинско земљиште

31,000,000.00

19.966.542,76

64,41

482
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Службени гласник општине Рача

3.11
620

30.12.2014. године

ФОНД ЗА ВОДОПРИВРЕДУ, УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА,ШУМАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Развој заједнице

129
130
131
132
133
134
135
136

421
422
423
424
426
482
485

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом
Накнада штете

820,120.00
20,000.00
5,000,000.00
500,000.00
250,000.00
50,000.00
50,000.00

725.120,00
0,00
515.454,00
31.000,00
185.392,4
0,00
0,00

88,42
0,00
10,31
6,20
74,16
0,00
0,00

511

Зграде и грађевински објекти (Израда студије
изводљивости водоснабдевања пољопривредног
земљишта)

4,000,000.00

155.000,00

3,88

10,690,120.00
10,690,120.00

1.611.966,40
1.611.966,40

15,08
15,08

2,000,000.00
2,000,000.00

304.800,00
169.545,00

15,24
8,48

700,000.00
300,000.00
700,000.00

105.450,00
60.000,00
469.080,00

15,06
20,00
67,01

5,700,000.00
5,700,000.00

1.108.875,00
1.108.875,00

19,45
19,45

01

3.12

3.12
421
137
138
139
140
141

423
424
451
481
511
01

Извори финансирања главе 3.11:
Приходи из буџета
Укупно фонд за водопривреду

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
Пољопривреда
Услуге по уговору (унапређење стручног знања пољопривредника-едукација, противградна заштита)

Специјализоване услуге (суфинансирање рада матичне службе)
Субвенције јавним неф.пред.и орг.(посете сајмовима у земљи и иностранству, регрес за вештачко
осемењавање крава и јуница по спроведеном јавном позиву)
Дотације осталим удружењима грађана (ратари, сточари, цвећари, воћари и пчелари)
Зграде и грађевинских објеката (уређење атарских путева)
Приходи из буџета
Укупно за функцију 421
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463

01

3.14

3.14
473
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ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
"ШУМАДИЈА"
социјална заштита из буџета
Трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација користиће се за финансирање законом утврђених обавеза,
и имплементацију стратегије развоја социјалне заштите
Извори финансирања функцију 090:
Приходи из буџета
Укупно центар за социјални рад

8.500.000,00

7.939.978,65

93,41

8.500.000,00
8.500.000,00

7.939.978,65
7.939.978,65

93,41
93,41

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ РАЧА
Туризам

143

411

Плате и додаци запослених

856,800.00

584.399,30

68,21

144

412

Соц. доприноси на терет послодавца

163,200.00

104.606,60

64,10

145

416

Награде, бонуси и посебни расходи

15,000.00

0,00

0,00

146
147

421
422

80,000.00
300,000.00

19.272,83
91.037,00

24,09
30,35

148
149
150
151

423
424
426
482

3,130,000.00
50,000.00
350,000.00
70,000.00

1.771.350,22
45.525,00
81.774,00
42.944,82

56,59
91,05
23,36
61,35

152
153

511
512

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору ( накнада за рад директору и координатору ТО,трошкови организовања Сајма
цвећа, штампање пропагандног материјала,услуге рекламе)
Специјализоване услуге
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
Зграде и грађевински објекти (Израда локалних путева за потребе развоја
туристичке инфраструктуре - Израда студије изводљивости са геостатичним
испитивањима налазишта воде у Мирашевцу)
Машине и опрема (Набавка рачунара, скенера и штампача)

3,500,000.00
100,000.00

195.000,00
87.499,00

5,57
87,50

8,615,000.00
8,615,000.00

3.023.408,77
3.023.408,77

35,09
35,09

01

Приходи из буџета
Укупно туристичка организација
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МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

421
423
424
425
426
483

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Новчане казне по решењу судова

482
485
511
512
01

160
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

3.16

3.16
560
164
165
166

423
424
426

30.12.2014. године

Порези, обавезне таксе и казне
Накнада штете
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

1,500,000.00
19.500.000,00
1,000,000.00
150.000,00
6,000,000.00
70,000.00
30,000.00
50,000.00
13.200.000,00
3,000,000.00

705.519,44
7.258.328,26
444.339,73
147.500,00
1.564.240,78
0,00
12.655,00
0,00
3.709.378,00
0,00

47,03
37,22
44,43
98,33
26,07
0,00
42,18
0,00
28,10
0,00

Приходи из буџета

44.500.000,00

13.841.961,21

31,10

Укупно месне заједнице:

44.500.000,00

13.841.961,21

31,10

400,000.00
50,000.00
300,000.00

0,00
0,00
192.000,00

0,00
0,00
64,00

Приходи из буџета

750,000.00

192.000,00

25,60

Укупно за функцију 540

750,000.00

192.000,00

25,60

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Заштита животне средине
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Извори финансирања функцију 500:

01

3.17

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима и дотације
осталим непрофитним институцијама

3.171
3.172

070
840

167

481

дотације Црвеном крсту

по спроведеном јавном конкурсу

500,000.00

0,00

0,00

168

481

дотације верским заједницама

по спроведеном јавном конкурсу

800,000.00

0,00

0,00
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070
169

3.173

481

дотације осталим удружењима грађана

по спроведеном јавном конкурсу

200,000.00

0,00

0,00

Приходи из буџета
Укупно :

1,500,000.00
1,500,000.00

0,00
0,00

0,00
0,00

Финансијски и остали послови и услуге
Новчане казне по решењу судова - пленидба са буџета
Приходи из буџета
Укупно за функцију 112 :

1.300.000,00
1.300.000,00
1.300.000,00

1.013.333,76
1.013.333,76
1.013.333,76

77,95
77,95
77,95

ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ
Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту
Трошкови путовања
Услуге по уговору (котизација за семинаре и стручно усавршавање)
Специјализоване услуге
Материјал
Машине и опрема

50,000.00
120,000.00
600,000.00
150,000.00
1,600,000.00

8.400,00
27.786,24
0,00
0,00
0,00

16,80
23,16
0,00
0,00
0,00

2,520,000.00

36.186,24

1,44

3,129,880.00
0.00

0,00
0,00

3,129,880.00
0.00

Извори финансирања функцију 070, 840, 160:
01

3,18

112
170

483
01

3.18
3.19

360
171
172
173
174
175

422
423
424
426
512

Извори финансирања функцију 360
01

3.20

3.19

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ

499
499

Опште услуге
Текућа буџетска резерва
Стална буџетска резерва

130
176
177

Приходи из буџета
Укупно Глава 3.18:

Извори финансирања функцију 130
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Приходи из буџета

3,129,880.00

0,00

0,00

Укупно средства резерве

3,329,880.00

0,00

0,00

386,082,837.00

186.872.763,07

48,40

Укупни расходи и издаци:

Из буџета
Из сопствених и дугих
извора

21.111.100,00
УКУПНО:

407.193.937,00

Извршење расхода буџета у другом полугодишњем периоду 2014. године по Другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Рача за 2014. годину
(по корисницима и врстама трошкова), са извором финансирања 01, дата је у претходној табели бр. 4: "Преглед реализације буџета за период 01.01. до
30.09.2014. године.
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Табела број 5.

Екон.
клас.

Врста прихода

2
711147 Порез на земљиште

Остварено у
Периоду
јануар септембар
2013.
3

Остварено у
периоду
јануарсептембар
2014.
4

%

5

223.108,12

50.138,78

22,47

713121 Порез на имовину физичких лица

2.626.242,28

1.431.984,38

54,53

713122 Порез на имовину правних лица
Комунална такса за истицање фирме
716111 на пословном објекту
Накнада за коришћење грађевинског
741534 земљишта

3.261.682,43

4.605.215,43

141,19

4.207.659,76

2.252.232,69

53,53

3.486.740,39

1.102.476,04

31,62

13.805.432,98

9.442.047,32

68,39

УКУПНО:

Табела број 5. приказује структуру и даје упоредни преглед наплаћених изворних прихода у
периоду од 01.01. до 30.09. 2013. - 2014. године.

Реализација расхода и издатака
Укупни расходи и издаци у извештајном периоду 2014. године износе 186.872.763,07 динара
и то са извором финансирања 01
У истом периоду прошле године укупни расходи и издаци реализовани су у укупном износу од
218.998.098,32 динара.
Реализација расхода и издатака по корисницима дата је у следећем прегледу и износи:















Скупштина општине
Председник општине, заменик и општинско веће
Општинска управа
Основна школа
Дом здравља
Средња школа
Културни центар
Библиотека
Физичка култура
Дечји вртић
Фонд за путеве
Фонд за грађевинско
Фонд за водопривреду
Буџетски фонд за развој пољопривреде

43.305.381,76 динара
15.600.943,97
динара
34.123.174,50 динара
11.911.759,03 динара
1.551.312,48 динара
4.285.170,09
динара
6.565.154,50
динара
2.074.628,77
динара
122.254,50 динара
12.500.721,92
динара
6.098.008,76
динара
19.966.542,76 динара
1.611.966,40
динара
1.108.875,00 динара
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 Центар за социјални рад
7.939.978,65
динара
 Туристичка организација општине Рача
3.023.408,77 динара
 Месне заједнице
13.841.961,21 динара
 Буџетски фонд за заштиту животне средине
192.000,00 динара
 Финансијски и остали послови и услуге
1.013.333,76 динара
 Јавни ред и безбедност
36.186,24 динара
______________________________________________________________________________
Укупно:
186.872.763,07 динара

Реализација Одлуке о другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Рача за 2014. годину
по функцијама за извор 01 у периоду од 01.01. до 30.09.2014. године:
Табела број 6
Функц.
шифра

070
090
110
112
130
160
170
360
421
473
474
540
620
760
810
820
840
911
912
920

НАЗИВ
Социјална помоћ угроженом станов.
Центар за социјални рад
Извршни, законодавни органи
Финансијски и фискални послови
Опште услуге
Опште јавне услуге некласифик.
Трансакције везане за јавни дуг
Јавни ред и мир неклас. на др.месту
Пољопривреда, шумарство, лов...
Остале делатности туризам
Вишенаменски развојни пројекти
Заштита животне средине
Развој заједнице
Здравство неклас. на другом месту
Услуге рекреације и спорта
Услуге културе
Дотације верским заједницама
Предшколско образовање
Основно образовање
Средње образовање
УКУПНО:

Планирано
2014
700.000,00
8.500.000,00
46.625.180,00
1.300.000,00
79.559.130,00
70.000.000,00
12.600.000,00
2.520.000,00
5.700.000,00
8.615.000,00
2.950.000,00
760.000,00
71.270.120,00
9.493.000,00
3.000.000,00
15.366.420,00
800.000,00
19.945.987,00
19.388.000,00
7.000.000,00
386.092.837,00

Остварено
јануарсептембар 2014
0,00
7.939.978,65
26.734.761,75
1.013.333,76
34.123.174,50
37.756.073,04
6.039.077,61
36.186,24
1.108.875,00
3.023.408,77
2.218.374,54
192.000,00
27.676.517,92
1.551.312,48
122.254,50
8.639.783,27
0,00
12.500.721,92
11.911.759,03
4.285.170,09
186.872.763,07

%

0,00
93,41
57,34
77,95
42,89
53,94
47,93
1,44
19,45
35,09
75,20
25,26
38,83
16,34
4,08
56,22
0,00
62,67
61,44
61,22
48,40

РАСХОДИ ЗА ОТПЛАТУ КРЕДИТА

У извештајном периоду укупни расходи за отплату дугорочног кредита Банци Интеза ад Београд
износе 6.039.077,61 динара, од чега је 4.726.491,82 динара отплата главнице, а 1.312.585,79
динара отплата камате.
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ИЗВЕШТАЈ О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Текућа буџетска резерва се у периоду 01.01.2014. до 30.06.2014. године трошила за
намене предвиђене Законом о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09,73/2010,
101/2010, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13), односно за апропријације за које се испоставило да нису
планиране у довољном износу, по Pешењу Општинског већа.
I
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Рача за 2014. 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 2014. години у износу 100.000, 00 динара.
Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру:
Раздела 3, глава 3.10, Фонд за грађевинско земљиште,
извор финансирања 01,
функционална класификација 620-развој заједнице, економска класификација 425 – текуће поправке и
одржавање – 50.000,00 динара;
Раздела 3, глава 3.14, Туристичка организација Рача, функционална класификација 473туризам, извор финансирања 01: - економска класификација 482 – Порези, обавезне таксе и казне – 50.000,00
динара;
II
2. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Рача за 2014. 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 2014. години у износу 920.120, 00 динара.
Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру:
Раздела 3, глава 3.10, Фонд за грађевинско земљиште,
извор финансирања 01,
функционална класификација 620-развој заједнице, економска класификација 425 – текуће поправке и
одржавање – 150.000,00 динара;
Раздела 3, глава 3.10, Фонд за грађевинско земљиште,
извор финансирања 01,
функционална класификација 620-развој заједнице, економска класификација 482 – порези, обавезне таксе
и казне – 50.000,00 динара;
Раздела 3, глава 3.11, Фонд за водопривреду, уређење пољопривредног земљишта,
шумарство и водопривреду, извор финансирања 01, функционална класификација 620-развој заједнице,
економска класификација 421 – стални трошкови – 720.120,00 динара;
III
3. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Рача за 2014. 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 2014. години у износу 50.000, 00 динара.
Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру:
Раздела 1, глава 1.01, функција – 110 извршни и законодавни органи финансијски и
фискални послови, извор финансирања 01, економска класификација 472 – 50.000,00 динара;
IV
4. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Рача за 2014. 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 2014. години у износу 3.000.000, 00 динара.
Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру:
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Раздела 1 Скупштина општине, глава – Општински штаб за ванредне ситуације1.01,
функција – 110 извршни и законодавни органи финансијски и фискални послови, извор финансирања 01,
економска класификација 472 – 3.000.000,00 динара;
V
5. Из средстава утврђених Одлуком првој измени и допуни Одлуке о буџету општине Рача за
2014. годину (Службени Гласник општине Рача број 12 /14), 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 2014. години у износу 200.000, 00 динара.
Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру:
Раздела 2, глава 2.01, функција – 110 извршни и законодавни органи финансијски и
фискални послови, извор финансирања 01,позиција 030, економска класификација 482 – 100.000, 00
динара;
Раздела 3, глава 3.15, функција – 160 опште јавне услуге некласификоване на другом месту,
извор финансирања 01,позиција 157, економска класификација 425 – 100.000, 00 динара;
VI
Раздела 1, глава 1.01, функција – 110 извршни и законодавни органи финансијски и фискални
послови, извор финансирања 01,позиција 007, економска класификација 421 – 50.000, 00 динара;
Раздела 2, глава 2.01, функција – 110 извршни и законодавни органи финансијски и фискални
послови, извор финансирања 01,позиција 023, економска класификација 416 – 300.000, 00 динара;
Раздела 3, глава 3.05, функција – 820 услуге културе, извор финансирања 01,позиција 063,
економска класификација 421 – 100.000, 00 динара;

VII
Раздела 2, Глава 2.01, функција – 110 извршни и законодавни органи финансијски и фискални
послови, извор финансирања 01,позиција 023, економска класификација 416 – 200.000, 00 динара и
позиција 030, економска класификација 482 порези обавезне таксе – 40.000, 00 динара;
Раздела 3, Глава 3.05, функција – 820 услуге културе, извор финансирања 01,позиција 063,
економска класификација 421 – 150.000, 00 динара;
Глава 3.06, функција – 820 услуге културе, извор финансирања 01,позиција 084,
економска класификација 426 –50.000, 00 динара;
Глава 3.10, функција – 620 развој заједнице, извор финансирања 01,позиција 123,
економска класификација 426 –350.000, 00 динара;
Глава 3.13, функција – 090 Центар за социјални рад, извор финансирања 01,позиција
142, економска класификација 463 –350.000, 00 динара;
Глава 3.16, функција – 500 заштита животне средине, извор финансирања 01,позиција
166, економска класификација 426 –10.000, 00 динара;

VIII

Раздела 2, Глава 2.01, функција – 110 извршни и законодавни органи финансијски и фискални
послови, извор финансирања 01,позиција 030, eкономска класификација 482 порези обавезне таксе –
200.000, 00 динара;
Раздела 3, Глава 3.10, функција – 620 развој заједнице, извор финансирања 01,позиција 120,
економска класификација 423 –390.000, 00 динара; позиција 123, економска класификација 426 –20.000, 00
динара;
Глава 3.13, функција – 090 Центар за социјални рад, извор финансирања 01,позиција
142, економска класификација 463 –350.000, 00 динара;
Глава 3.15, функција – 160 новчане казне по решењу судова, извор финансирања
01,позиција 159, економска класификација 483 –360.000, 00 динара;

IX
Раздела 2, Глава 2.01, функција – 110 извршни и законодавни органи финансијски и фискални
послови, извор финансирања 01,позиција 023, eкономска класификација 416 накнаде, бонуси – 20.000, 00
динара;
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Раздела 3, Глава 3.10, функција – 620 развој заједнице, извор финансирања 01,позиција 120,
економска класификација 423 –600.000, 00 динара; позиција 123,

ИЗВЕШТАЈ О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

Стална буџетска резерва се у периоду 01.01.2014. до 30.09.2014. године трошила за
намене предвиђене Законом о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09,73/2010,
101/2010, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13), по решењу Општинског већа.
I
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Рача за 2014. годину, Раздео 3, Глава 3.24,
организациона класификација 70040, позиција 177, функционална класификација 130, извор
финансирања 01, економска класификација 499- Средства резерве – стална буџетска резерва,
одобравају се средства за финансирање активности по закључку Штаба за ванредне
ситуације, у складу са Одлуком бр. 021-150/2014-IV-06 од 15.05.2014. године у износу
1.000.000,00 динара.
Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру:
Раздела 1, глава1.01,Скупштина општине,извор финансирања 01, функ. Класификација
110, економска класификација 472900 остале накнаде из буџета 1.000.000,00 динара;

Број:сл.400-36/2014-IV-02-1

Одељење за привреду,буџет и финансије јавне набавке
и утврђивање, наплату и контролу јавних прихода
Биљана Рашић, с.р.

На основу чл.14. ст.1. и 3. Уредбе о саставу и начину рада штабова за варедне ситуације
(''Сл.гласник РС, бр.98/2010) и чл.22. Пословника о раду Општинског штаба за ванредне ситуације
Општине Рача, бр.1/2011. од 26.11.2011године, Општински штаб за ванредне ситуације, на својој
15.седници од 25.12.2014.године, усвојио је:

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА
ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2014.ГОДИНУ
Општински штаб за ванредне ситуације Општине Рача, образован је решењем Скупштине
општине Рача бр.020-40/2014-1 од 25.03.2011.године, са задатком да врши координацију и
руковођење заштитом и спасавањем становништва материјалних средстава, имовине и животиња
у варедним ситуацијама, а на основу чл.15. ст.1. тч.4. и чл.33. ст.1. тач.5. Закона о ванредним
ситуацијама и чл.10. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације у
2013.години, Општински штаб је обављао послове и извршавао задатке из своје послове и
изввршавао задатке из својства Законом утрђене делатности и надлежности, сходно наведеним
материјалним прописима и на основу усвојеног плана рада, а који су произилазили из
свакодневних појава, метеоролошких и других природних услова, и потреба заштите и спасавања
на одручју Општине Рача.
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Општински штаб у извештајном периоду, одржао је 20 седница на којима је разматрао
47.тачака дневног реда и усвојио 85. закључака и препорука и 3 одлуке.
У марту и априлу разматрана су питања предлога Локалног оперативног плана за одбрану
од поплава на водама другог реда на територији поштине Рача и актуелна метеоролошке
ситуације за предузимање евентуалних мера за одбрану од поплава.
На основу достављеног метеоролошког обавештења од стране Центра за ванредне
ситуације Крагујевац да се очекују велике падавине почев од 14.05.2014. године, па у наредних
неколико дана, Штаб за ванредне ситуације општине Рача је 13.05.2014. године на својој 18.
седници донео одлуку о увођењу приправности у Штабу за ванредне ситуације у циљу
предузимања оперативних и превентивних мера и подизању спремности свих субјеката који
учествују у спровођењу мера на одбрани од поплава на водама II реда.
Наложено је ЈКП-у "Рача" да буде у сталној приправности са расположивом
механизацијом, људством и опремом, а стручно-оперативном тиму за одбрану од поплава да
предузме све потребне мере према Оперативном плану за одбрану од поплава за воде II реда на
територији општине Рача за 2014. годину.
Уведено је пасивно дежурство у Штабу.
Због погоршања ситуације на водотоковима на територији општине Рача, на рекама Рача и
Јасеница, 14.05.2014. године, у 1430 часова сазвана је хитна седница Штаба за ванредне ситуације,
која је непрекидно трајала до 15.05.2014. године, до 925 часова. На тој седници је 15.05.2014.
године у 0045 часова на предлог чланова Штаба, Командант Штаба донео одлуку о увођењу
ванредне ситуације на територији општине Рача.
Уведено је 24-часовно дежурство у Штабу у просторијама Општинске управе Рача,
канцеларија број 10, и сви субјекти који учествују у одбрани од поплава и спасавању људи,
животиња и материјалних добара су обавештени да предузимају мере из својих надлежности.
Поред ЈКП "Рача", ангажована је додатна механизација приватних предузетника за одбрану
од поплава и отклањање последица поплаве на територији општине Рача, а према плану
ангажовања сачињеном од стране Стручно-оперативног тима за одбрану од поплава. Сва
расположива механизација и људство је у току ноћи између 14. и 15.05.2014. године упућена на
критична места на водотоковима ради ојачавања постојећих насипа и бедема и изградњи нових.
Образоване су екипе за пружање помоћи и обилазак терена и успостављен непрекидни
контакт са повереницима свих месних заједница. Успостављена је сарадња са ЈВП "Србијаводе" и
АД "Водопривреда" из Смедеревске Паланке и свим државним органима и институцијама у
складу са локалним оперативним планом за одбрану од поплава. АД "Водопривреда" из
Смедеревске Паланке која је задужена за сектор М.3. где спадају реке Рача и Јасеница, осим
посете њихових представника Штабу, није ангажовала никакву додатну механизацију на
територији општине Рача.
И поред предузетих значајних мера на одбрани и заштити од поплава, ипак је дошло до
изливања река Раче и Јасенице, као и њихових притока и плављења већих пољопривредних
површина, привредних, пољопривредних и стамбених објеката, оштећења скоро свих значајних
саобраћајница, појава клизишта, загађења пијаће воде из градског водовода у насељеном месту
Рача, као и сеоских водовода и бунара. Поплављена су пре свега подручја месних заједница
Сараново, Сепци, Ђурђево, Борци, Вишевац, Рача, Вучић и Доња Рача.
Штаб је свакодневно одржавао седнице на којима је разматрана тренутна ситуација на
поплављеним подручјима, вршена анализа донетих закључака са претходне седнице и одлучивано
о предузимању даљих мера свих субјеката који су учествовали у заштити и спасавању. Вршено је
исељавање дела угроженог становништва, стоке и материјалних средстава, као и предузимање
мера на санацији клизишта.
Такође, Штаб је образовао Центар за прикупљање и дистрибуцију хуманитарне помоћи и
основних намирница за живот, преко кога је од почетка дистрибуирана флаширана вода за пиће, а
касније и храна и хигијенски материјал свима који су били на било који начин угрожени
поплавама на територији целе општине Рача. Флаширану воду за пиће је обезбеђивао Штаб преко
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Општинске управе општине Рача, а касније је у градском насељу Рача вода за пиће дострибуирана
цистернама Војске Србије које су долазиле из Крагујевца.
Велики допринос у спасавању становништва, стоке и материјалних добара и отклањању
последица дали су Полицијска станица у Рачи, Ватрогасно-спасилачка јединица Рача, Дом
здравља Рача, Општинска организација Црвеног крста Рача, Ветеринарска станица Рача, стручна
радна група за спречавање појаве епидемија код људи и животиња, локална ловачка удружења.
Стручне екипе из Института за јавно здравље у Крагујевцу су извршиле санитарни преглед и
испитивање воде на одређеном броју бунара који нису били угожени поплавама, како би се
омогућило боље снабдевање становништва пијаћом водом, као и дезинфекцију поплављених
стамбених објеката. Дезинфекцију поплављеног земљишта и пољопривредних објеката вршила је
ветеринарска станица у Рачи.
Велика помоћ је такође стигла и од Јужноморавског региона Чешке Републике, чије су
стручне службе вршиле чишћење и дезинфекцију поплављених бунара.
Црпљење воде из поплављених објеката, као и са пољопривредних површина
представљало је велики проблем због недостатка пумпи (Штаб је имао на располагању само две
пумпе), што је стварало незадовољство код грађана. Једну додатну пумпу је обезбедио и
допремио Центар за ванредне ситуације Руске федерације у Нишу.
Санација оштећених путева вршена је по приоритетима.
Штаб за ванредне ситуације општине Рача је за потребе ангажоване механизације на
одбрани од поплава и санацији обезбедио довољне количине горива и мазива, а све трошкове
поднео је буџет општине Рача, без икакве надокнаде иако је она понуђена од стране Републичке
управе за робне резерве, о чему је већ обавештена Управа за ванредне ситуације у Крагујевцу.
Штаб је свакодневно вршио пријем странака са поплављених подручјаи решавао конкретне
проблеме. У току ванредне ситуације одржано је 11 седница Штаба на којима је разматрано 32
тачке дневног реда и усвојено 43 закључака и других аката.
Сви усвојени закључци су свакодневно достављани Управи за ванредне ситуације у
Крагујевцу, као и тражени извештаји и информације.
Напомињемо да је Штаб имао изванредну сарадњу са Управом за ванредне ситуације у
Крагујевцу, а посебну захвалност дугујемо Горској служби спасавања приликом успешног
спасавања два лица која су била заробљена у возилима у МЗ Сараново.
Штаб је предложио, а Општинско веће општине Рача је формирало две комисије за
процену штете настале услед поплава, једну за пољопривредне површине и усеве на њима, а
другу за утврђивање штете настале на свим врстама објеката и инфраструктури.
У раду Штаба испољена је озбиљност, креативност и сарадња свих субјеката и
институција. Организација рада и активности Штаба била је добра. Поједини субјекти
(председници и чланови савета месних заједница) нису се показали као довољно способни и
организовани приликом одређених кризних ситуација.
Сагледавајући свеукупну ситуацију у раду Штаба за ванредне ситуације општине Рача и
свих субјеката који су учествовали у одбрани од поплава и спашавању људи, животиња и
материјалних добара, може се закључити да су сви задаци успешно извршени и да је штета од
поплава сведена на најмању могућу меру.Укупни трошкови у процесу спровођења евакуације и
спасавања и отклањање последица на територији општине Рача измосе 27.948.385,71 динара.
У 2014.години, Штаб је разматрао питање заштите стрних усева од пожара где је
констатовано да је у мају месецу одржан едукативни састанак са председницима месних заједница
и повереницима Цивилне заштите на којем су исти упознати са потребним активностима на
заштити стрних усева од штета од пожара и надлежностима појединих органа на предузимању
превентивних и репресивних мера у овој области.
У другој половини године разматран је Извештај координатора Штаба з В.С. о предузетим
активностима и трошковима насталим у циљу санирања последицапоплава током маја
2014.,усвојен коначан Извештај радне групе о подели горива пољопривредним произвођачима
услед причињене штете од поплаве. Разматрана су питања о спремности свих субјеката за
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обављање зимске службе, усвојен Предлог програма плана зимског одржавања путева на
територији Општине Рача за 2014./2015.годину.
Овим Планом урађена су питања одржавања путева и улица у зимском периоду где су
обхваћени следећи послови:
- планирање зимског одржавање
- организовање места приправности
- обавешавање у чесника у саобраћају о проходности путева и улица,
- план садржи: степен ангажовати задатке субјеката (директору фонда и председницима
месних заједница)
- приоритете одржавања (три нивоа приоритета)
- предлог механизације и упутства за рад са предузећима.
Штаб је разматрао питање организованости за израду Процене угрожености
територије Општине и ангажовао овлашћену установу за израду процене угрожености као основ
за доношење законом прописаних планова зашите и спасавања по областима.
На основу закључака Републичког штаба за ванредне ситуације Републике Србије, Штаб је
усвојио Закључак и предложио Општинском већу да приступи изради акустичке студије
обезбеђивањем средстава и реконструкцији и доградњи система јавног узбуњивања и
обавештавањ на подручју Општине.
Штаб је разматрао и друга питања у сарадњи са Управом за ванредне сдитуације Крагујевац.
Штаб је усвојио Предлог Плана рада за 2015.годину и Извештај о раду за 2014.годину и
исте доставио Скупштини општине на разматрање и усвајање.
ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Рача 25.12.2014
бр.021-469/2014-I-02

КОМАНДАНТ
Драгана Живановић, с.р.

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС" број 54/09, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012,62/2013, 63/2013-испр. и 108/2013), Скупштина општине Рача, на
предлог Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 30.12.2014. године, донелa је:
ОДЛУКУ
1. Усваја се извештај Одељења за привреду, буџет и финансије, јавне набавке и
утврђивање, наплату и контролу јавних прихода Општинске управе општине Рача, о
извршењу Одлуке о другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Рача у периоду
јануар-септембар 2014. године.
2. Саставни део ове одлуке је Извештај о извршењу Одлуке о другој измени и допуни
Одлуке о буџету општине Рача у периоду јануар-септембар 2014.године.
3. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-72/2014-I-01
Дана: 30.12.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.
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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 30.12.2014. године, донела је:

OДЛУКУ
1. Даје се сагласност ЈКП-у "Рача" из Раче на Програм пословања и улагања у

развој комуналних делатности у 2015. години, број 373, од 28.11.2014. године.
2. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-73/2014-I-01
Дана: 30.12.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 50. ставови 3. и 4. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник
РС", број 119/2012), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа
општине Рача, на седници одржаној дана 30.12.2014. године, донела је:

OДЛУКУ
1. Даје се сагласност ЈКП-у "Рача" из Раче на посебан Програм пословања и

улагања у развој комуналних делатности у 2015. години, број 373/3, од 28.11.2014.
године.
2. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-74/2014-I-01
Дана: 30.12.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.
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На основу чланова 4. и 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС “,
број 119/12) и члана 2. 3акона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број
88/2011), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на седници
одржаној дана 30.12.2014. године, донела је:
О Д Л У К У
О ОСНИВАЊУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
ОПШТИНЕ РАЧА
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком оснива се Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине Рача за обављање
стручних послова изградње, управљања и одржавања улица, општинских и некатегорисаних
путева, обезбеђивања и одржавања јавног осветљења, обезбеђивање услова за уређивање,
коришћење, унапређење и заштиту грађевинског земљишта, изградњу и одржавање
објеката,урбанистичко планирање,пројектовање и уређење насеља и простора, одржавање и
коришћење пословног и стамбеног простора уписаног као јавна својина Општине.
Члан 2.
Циљ оснивања Дирекције је развој, унапређивање и обезбеђивање трајног обављања послова
из члана 1 ове одлуке, као делатности од општег интереса и од посебног значаја за рад општине.
Члан 3.
За потребе општине Рача Дирекција обавља следеће послове:
1 У области изградње
- организује и посредује при изградњијавних објеката од значаја за општину;
- организује изградњу за тржиште сопственим средствима или као инжињеринг.
2. У области уређивања грађевинског земљишта
- припрема и предлаже средњорочне и годишње програме уређивања грађевинског земљишта;
- уређује грађевинско земљиште;
- стара се о заштити и рационалном коришћењуграђевинског земљишта;
- обавља и друге послове од значаја за припремање земљишта за изградњу и комунално
опремање земљишта.
3. У области урбанистичког планирања и уређивања простора и насеља
- прати и проучава појаве и промене у простору и насељу и обезбеђује обављње претходних
радова за потребе припрема израде урбанистичке документације;
- припрема, израђује или организује израду и прати спровођење просторних и урбанистичких
планова и пројеката;
- израђује урбанистичко – техничке услове урбанистичке дозволе и издаје урбанистичке
сагласности.
4. У области изградње и одржавања општинских и некатегорисаних путева
- одржава улице и путеве на територији општине Рача и обезбеђује несметано и безбедно
одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребну вредност улица, путева, тргова, платоа и
слично;
- припрема и предлаже годишњи програма одржавања,заштите и развоја путева;
- води евиденцију о јавним путевима , техничким подацима и катастрима за путеве;
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- организује редовно одржавање и заштиту путева и изградњу и реконструкцију путева и путних
објеката;
- издаје сагласност за постављање објеката у заштитном појасу поред пута;
- обезбеђује јавно осветљење, одржава и унапређује објекте и инсталације јавног осветљења
којима се осветљавају саобраћајнице и друге површине јавне намене;
- обавља и друге послове утврђене Статутом Дирекције.
5. У стамбеној области
- стара се о стамбеном фонду уписаном као јавна својина општине;
-одржава и располаже пословним простором општине.
6. Остале послове који произилазе из регистроване делатности
- израда инвестиционих програма , за остале наручиоце;
- стручне и техничке услуге сходно прописима из области изградње објеката, за остале
наручиоце;
- надзор над изградњом објеката, за остале наручиоце;
- друге послове који произилазе из регистроване делатности Дирекције.
Члан 4.
Овом одлуком у складу са Законом о јавним предузећима регулисана су права и обавезе
оснивача и Дирекције у обављању делатности од општег интереса, а нарочито:
- Назив и седиште оснивача;
- Пословно име и седиште Дирекције;
- Претежна делатност дирекције;
- Права, обавезе и одговорности оснивача према Дирекцији и Дирекције према оснивачу;
- Услови и начин утврђивања и распоређивања добити,односно начину покрића губитака и
сношењу ризика;
- Условима и начину задуживања дирекције;
- Заступање Дирекције;
- Износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног капитала;
- Органи Дирекције;
- Имовина која се не може отуђити;
- Располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини која су пренета у својину
Дирекције у складу са законом;
- Заштита животне средине;
- Друга питања од значаја за несметано обављање делатности за које се оснива Дирекција.
II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ
Члан 5.
Оснивач Дирекције је:
Општина Рача, улица Карађорђева број 48, матични број 07113790.
Права оснивача остварује Скупштина општине Рача.
Члан 6.
Дирекција има статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним
законом.
Дирекција у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и
за свој рачун.
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Члан 7.
Дирекција за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.
Оснивач не одговара за обавезе Дирекције, осим у случајевима прописаним законом.

Члан 8.
Дирекцију заступа и представља директор.

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ
Члан 9.
Дирекција послује под следећим пословним именом:
Јавно предузеће „ Дирекција за изградњу општине Рача“.
Скраћено пословно име је: ЈП „ Дирекција за изградњу општине Рача“.
О промени пословног имена одлучује Надзорни одбор Дирекције уз сагласност оснивача.
Члан 10.
Седиште Дирекције је у Рачи улица Карађорђева 48.
О промени седишта Дирекције одлучује Надзорни одбор Дирекције уз сагласност оснивача.
Члан 11.
Дирекција има свој печат и штамбиљ са исписаним текстом на српском језику и ћириличним
писмом.
Печат је округлог облика пречника 28 mm и садржи кружно исписани текст: Јавно предузеће
„ Дирекција за изградњу Општине Рача“ Рача.
Штамбиљ је правоугаоног облика и садржи водоравно исписан текст. Јавно предузеће „
Дирекција за изградњу општине Рача“ Рача и место за датум и број.
Дирекција има свој знак који ће бити дефинисан Статутом Дирекције.
Члан 12.
Дирекција се за обављање своје
делатности од општег интереса,утврђене овом
одлуком,уписује у регистар у складу са законом којим се уређује правни положај привредних
друштава и поступак регистрације , у складу са законом.
Члан 13.
Дирекција послује као јединствена радна целина.
Директор Дирекције доноси акт који се уређује унутрашња организација и систематизација
послова који се обављају у Дирекцији.

IV ДЕЛАТНОСТ
Члан 14.
Претежна делатност дирекције је:
71.11 - Архитектонска делатност
Осим наведене претежне делатности,Дирекција ће се бавити и другим делатностима,као што
су:
41
– Изградња зграда
41.10 –Разрада грађевинских пројеката
41.20 –Изградња стамбених и нестамбених зграда
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42
- Изградња осталих грађевина
42.11 – Изградња путева и аутопутева
42.13 – Изградња мостова и тунела
42.21 – Изградња цевовода
42.22 – Изградња електричних и телекомуникационих водова
42.91 – Изградња хидротехничких објеката
42.99 – Изградња осталих непоменутих грађевина
43
- Специјализовани грађевински радови
43.11 –Рушење објеката
43.12 – Припрема градилишта
43.13 – Испитивање терена бушењем и сондирањем
43.21 – Постављање електричних инсталација
43.22 – Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
43.29 – Остали инсталациони радови у грађевинарств
43.30 – Специјализовани грађевински радови
43.31 - Малтерисање
43.32 – Уградња столарије
43.33 - Постављање подних и зидних облога
43.34 – Бојење и застакљивање
43.39 - Остали завршни радови
43.9 - Остали специфични грађевински радови
43.91 - Кровни радови
43.92 - Остали непоменути специфични грађевински радови
68
- Пословање некретнинама
68.10 - Куповина и продаја властитих непокретности
68.20 - Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
68.31 - Делатност агенције за некретнине
68.32 - Управљање некретнинама уз накнаду
71
- Архитектонске и инжењерске делатности
71.12 - Инжењерске делатности и техничко саветовање
71.20 - Техничко испитивање и анализе
81
- Услуге одржавања објеката и околине
81.22 - Услуге осталог чишћења зграда и опреме
81.30 - Услуге уређења и одржавања околине
Одржавање јавне расвете
Дирекција може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању
претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.
О промени делатности Дирекције, као и о обављању других делатности које служе
обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са
законом.
Члан 15.
Дирекција може да отпочне обављање делатности кад надлежни државни орган утврди да
су испуњени услови за обављање те делатности у погледу:
- Техничке опремљености
- Кадровске оспособљености
- Безбедности и здравља на раду
- Заштите и унапређења животне средине
- Других услова прописаних законом.
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Члан 16.
Дирекција може да оснује зависно друштво капитала за обављање делатности из члана 14.
ове Одлуке у складу са Законом о привредним друштвима.
Дирекција према зависном друштву капитала из става 1. овог члана, има права, обавезе и
одговорности које има Општина Рача, као оснивач према Дирекцији.
На одлуку из става 1. овог члана сагласност даје Скупштина Општине Рача.
Члан 17.
Основни капитал Дирекције износи 100. 000,00 динара.
Уписан и уплаћен новчани капитал је 100. 000,00динара. , што чини 100% удела оснивача
Општине Рача.
Члан 18.
Имовину Дирекције чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчаним
средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су пренета у својину
Дирекције, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини Општине Рача.
Дирекција може користити средства у јавној и другим облицима својине у складу са
законом, одлуком оснивача и посебним уговором којим се регулишу међусобни односи, права и
обавезе Дирекције са једне и Општине Рача, као оснивача са друге стране.
Члан 19.
Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Дирекције, у складу са законом и
актима Скупштине Општине Рача.
На основу улагања средстава из става 1. овог члана, Општина Рача стиче уделе у
Дирекцији, као и права по основу тих удела.
Капитал у дирекцији подељен је на уделе и уписује се у Регистар.
Члан 20.
О повећању или смањењу основног капитала Дирекције одлучује Општина Рача, као
оснивач у складу са законом.

-

Члан 21.
Дирекција, у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора:
Продајом производа и услуга
Из кредита
Из донација и поклона
Из буџета оснивача и буџета Републике Србије и
Из осталих извора, у складу са законом.

Члан 22.
Добит Дирекције, утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање
основног капитала, резерве или за друге намене, у складу са законом, актима оснивача и овом
одлуком.
Члан 23.
Елементи за образовање цена производа и услуга Дирекције уређују се посебном одлуком,
коју доноси надзорни одбор, уз сагласност оснивача у складу са законом.

-

Члан 24.
Елементи за одређивање цена производа и услуга су:
Пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима;
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Расходи за изградњу и реконструкцију објеката инфраструктуре и набавку опреме, према
усвојеним програмима и плановима вршиоца делатност на које је јединица локалне
самоуправе дала сагласност;
Добит вршиоца делатности.

Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објеката инфраструктуре
исказују се посебно и могу се употребити само за те намене.
Члан 25.
Дирекција је обавезна да захтев за измену цена производа и услуга укључи у свој годишњи
програм пословања у складу са чланом 27. ове одлуке.
Када се значајније промене вредности елемената, који су укључени у методологију за
обрачунавање цена, Дирекција може током пословне године да поднесе оснивачу детаљно
образложен захтев за одобрење измене цена производа и услуга, заједно са изменама годишњег
програма пословања.
Измене годишњег програма пословања са предлогом за измену цена се достављају
Скупштини Општине Рача.
Члан 26.
Унапређење рада и развоја дирекције заснива се на дугорочном и средњорочном плану
рада и развоја.
Плановима и програмом рада из става 1. ове одлуке, утврђују се пословна политика и
развој Дирекције, одређују се непосредни задаци и утврђују средства и мере за њихово
извршавање.
Планови и програми рада Дирекције морају се заснивати на законима којима се уређују
одређени односи у делатностима којима се бави Дирекција.

-

Члан 27.
Планови и програми Дирекције су:
План и програм развоја јавног предузећа
Финансијски планови и
Други планови и програми.

Планови и програми Дирекције достављају се Скупштини Општине Рача најкасније до
првог децембра текуће године за наредну годину.
Планови и програми се сматрају донетим када на њих сагласност да Скупштина Општине
Рача.
VI ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА
Члан 28.
По основу учешћа у основном капиталу Дирекције, Општина Рача, као оснивач има
следећа права:
- Право управљања Дирекцијом на начин утврђен Статутом дирекције;
- Право на учешће у расподели добити Дирекције;
- Право да буду информисани о пословању Дирекције;
- Право да учествују у расподели ликвидационе или стечајне масе након престанка
Дирекције стечајем или ликвидацијом, а по измирењу обавеза;
- Друга права у складу са законом.
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Члан 29.
Ради обезбеђивања општег интереса у делатности за коју је Дирекција основана,
Скупштина општине Рача даје сагласност на:
- Статут дирекције;
- Давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који
нису из оквира и делатности од општег интереса;
- Располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у
својину дирекције веће вредности која је у непосредној функцији обављања делатности од
општег интереса;
- Улагања капитала;
- Дугорочно задужење;
- Статусне промене;
- Акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм
и одлуку о својинској трансформацији;
- Акт о унутрашњој организацији и систематизацији радних места и
- Друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са
законом и овим уговором.
Члан 30.
Дирекција је дужна да делатност од општег интереса за коју је основана обавља на начин
којим се обезбеђује сталност, континуирано и квалитетно пружање услуга крајњим корисницима.
Члан 31.
Дирекција је дужна да предузима мере и активности за редовно одржавање и несметано
функционисање постројења и других објеката неопходних за обављање своје делатности, у
складу са законима и другим прописима којима се уређују услови за обављање делатности од
општег интереса због којег је основана.
Члан 32.
У случају поремећаја у пословању Дирекције, Скупштина Општине Рача предузеће мере
којима ће обезбедити услове за несметан рад и пословање предузећа у обављању делатности од
општег интереса, у складу са законом а нарочито:
- Промену унутрашње организације;
- Разрешење надзорног одбора и директора;
- Ограничење појединих права Дирекције да иступа у правном промету са трећим лицима;
- Ограничење у погледу права располагања појединим средствима у јавној својини;
- Друге мере одређене законом којима се уређују услови и начин обављања делатности од
општег интереса и овом одлуком.
Члан 33.
У случају поремећаја у пословању Дирекције услед више силе, Општинско веће Општине
Рача предузеће мере из члана 32. Ове одлуке.
О предузетим мерама Општинско веће обавестиће Скупштину Општине Рача на првој
наредној седници.

VII ПОСЛОВАЊЕ, УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ
Члан 34.
Дирекција послује по тржишним условима у складу са законом.
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Члан 35.
У обављању своје претежне делатности, Дирекција своје производе и услуге може
испоручивати, односно пружати и корисницима са територије других општина и градова, под
условом да се ни накоји начин не угрожава сталност, континуирано и квалитетно снабдевање
крајњих корисника са територије Општине Рача.
Испоруку производа и пружање услуга из става 1. овог члана, Дирекција обавља у складу
са посебно закљученим уговорима.
Члан 36.
Добит Дирекције, утврђена у складу са законом, може се расподелити за повећање
основног капитала, резерве или друге намене, у складу са законом и посебном одлуком
Скупштине општине Рача.
Пословни резултат Дирекције утврђује се у временским периодима, на начин и по
поступку утврђеним законом.
Одлуку о распоређивању добити доноси Надзорни одбор, уз сагласност Скупштине
општине Рача.

VIII ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
Члан 37.
Управљање у Дирекцији је организовано као једнодомно.
Органи предузећа су:
1. Надзорни одбор;
2. Директор

1) Надзорни одбор
Члан 38.
Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина општине Рача, на
период од 4 године под условима, на начин и по поступку утврђеном законом.
Један члан Надзорног одбора именује се из редова запослених на начин и по поступку који
је утврђен Статутом Дирекције.

-

Члан 39.
За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове:
Да је пунолетно и пословно способно;
Да има стечено високо образовање трећег или другог степена, односно на основним
студијама у трајању од најмање 4 године;
Да је стручњак у једној или више области из које је делатност од општег интереса за чије
обављање је оснивано јавно предузеће;
Најмање 3 године радног искуства на руководећем положају;
Да поседује стручност из области финансија, права или корпоративних управљања;
Да није осуђивано на условну или безусловну казну за криминална дела против привреде,
правног саобраћаја или службене дужности као и да му није изречена мера безбедности
забране обављања претежне делатности јавног предузећа.

Члан 40.
Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су
именовани, оставком или разрешењем.
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Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су
именовани уколико:
- Надзорни одбор не достави оснивачу на сагласност годишњи програм пословања;
- Оснивач не прихвати финансијски извештај јавног предузећа;
- Пропусте да предузму неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања
сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног предузећа кршењем
директорских дужности, несавесним понашањем и на други начин.
Председник и чланови Надзорног одбора могу се разрешити пре истека периода на који су
именовани, уколико Дирекција не испуни годишњи програм пословања или не остври кључне
показатеље учинка.
Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје
дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовања новог председника или
члана надзорног одбора.
Члан 41.
За чланове Надзорног одбора Дирекције именују се:
1. Марко Милошевић дипл. инг.електротехнике из Раче - председник
2. Оливера Шћекић дипл. економиста из Саранова- члан
3. Драгана Антонијевић дипл. економиста - члан
Члан 42.
Надзорни одбор:
1. Утврђује пословну стратегију и пословне циљеве предузећа и стара се о њиховој
реализацији;
2. Усваја извештај о степену реализације програма пословања;
3. Доноси годишњи програм пословања уз сагласност оснивача; , што чини 100% удела
оснивача Општине Рача.
4. Надзире рад директора;
5. Врши унутрашњи надзор над пословањем предузећа.
6. Успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске
извештаје и политику управљања ризицима;
7. Утврђује финансијске извештаје предузећа и доставља их оснивачу ради давања
сагласности;
8. Доноси Статут уз сагласност оснивача;
9. Одлучје о статусним променама и оснивању других правних субјеката уз сагласност
оснивача;
10. Доноси одлуку о расподели добити односно начину покрића губитка уз сагласност
оснивача;
11. Даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са законом,
Статутом и одлуком оснивача;
12. Закључује уговор о раду на одређено време са директором предузећа;
13. Доноси Правилник за обрачун и исплату зараде запослених, уз сагласност општинског
већа;
14. Врши друге послове у складу са овим законом, Статутом и прописима којима се утврђује
правни положај привредних друштава.
Надзорни одбор не може пренети право одлучивања из своје надлежности на директора
или друго лице у предузећу.
Члан 43.
Председник и чланови надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у
Надзорном одбору.
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Висину накнаде из овог члана утврђује оснивач на основу извештаја о степену реализције
Програма пословања дирекције.
2. Директор
Члан 44.
Директора предузећа именује Скупштина општине Рача на период од 4 године, на основу
спроведеног јавног конкурса.
На услове за именовање директора предузећа, сходно се примењују одредбе Закона о раду.
Директор Дирекције заснива радни однос на одређено време.
Члан 45.
Директор Дирекције:
1. Представља и заступа предузеће;
2. Организује и руководи процесом рада;
3. Води пословање предузећа;
4. Одговара за законитост рада предузећа;
5. Предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење;
6. Предлаже финансијске извештаје;
7. Извршава одлуке Надзорног одбора;
8. Врши друге послове утврђене Законом и Стратутом предузећа.
Члан 46.
Директор има право на зараду, а може имати право на стимулацију у случају кад предузеће
послује са позитивним пословним резултатима. Одлуку о исплати стимулације доноси Скупштина
Општине Рача.
Члан 47.
Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или
разрешењем.
Члан 48.
Предлог за разрешење може поднети Надзорни одбор Дирекције.
Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима због којих
се предлаже разрешење.
Члан 49.
Скупштина Општине Рача може разрешити директора под условима предвиђеним законом.
Члан 50.
Уколико против директора ступи на снагу оптужница за кривична дела против привреде,
правног саобраћаја или службене дужности, Скупштина Општине Рача доноси решење о
суспензији.
Суспензија траје док се поступак правноснажно не оконча.
Члан 51.
Скупштина Општине Рача именује вршиоца дужности директора у следећим случајевима:
1. Уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован, због
подношења оставке или у случају разрешења пре истека мандата;
2. Уколико буде донето решење о суспензији директора;
3. У случају смрти или губитка пословне способности директора;
Вршилац дужности може бити именован на период који није дужи од 6 месеци.
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У нарочито оправданим случајевима Скупштина Општине Рача може донети одлуку о
именовању вршиоца дужности директора на још један период од 6 месеци.

IX ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 52.
Штрајк је прекид рада који запослени организују ради заштите својих професионалних и
економских интереса по основу рада.
У Дирекцији право на штрајк запослени остварују у складу са законом,колективним
уговором и посебним актом оснивача.
У случају штрајка запослених Дирекције, мора се обезбедити минимум процеса рада у
обављању делатности од општег интереса.
Минимум процеса рада посебном одлуком уређује Скупштина општине Рача,у складу са
законом.
Члан 53.
Статутом, општим актима и другим актима Дирекције ближе се уређују унутрашња
организација Јавног предузећа, делокруг органа и друга питања од значаја за рад и пословање
Јавног предузећа, у складу са законом овом одлуком.
Члан 54.
Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се општим актом
Дирекције у складу са законом и актима оснивача.
Општи акт дирекције мора бити у складу са законом, општим и посебним колективним
уговором.
Члан 55.
Права обавезе и одговорности у вези са безбедношћу и здрављем на раду остварују се у
складу са законом и прописима донетим на основу закона, а ближе се уређују општим актима
Дирекције и уговором о раду.
Члан 56.
Дирекција је дужна да у обављању своје делатности обезбеђује потребне услове за заштиту
и унапређење животне средине и да спречава узроке и отклања штетне последице које угрожавају
природне и радом створене вредности човекове средине.
Статутом Дирекције детаљније се утврђују активности предузећа ради заштите животне
средине, сагласно закону и прописима оснивача који регулишу област заштите животне средине.

Члан 57.
Рад Дирекције је јаван.
За јавност рада Дирекције одговоран је директор.
Члан 58.
Доступност инофрмација од јавног значаја Дирекција врши у складу са одредбама закона
који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја.
Члан 59.
Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или
Надзорног одбора Дирекције чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању
јавног предузећа и штетило би његовом пословном угледу и интересима.
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X СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ
Члан 60.
Општи акти Дирекције су Статут и други општи акти утврђени законом.
Статут је основни општи акт Дирекције.
Други општи акти Дирекције морају бити у сагласности са Статутом Дирекције.
Појединачни акти које доносе органи у Дирекцији, морају бити ускладу са оштим актима
Дирекције.
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 61.
Дирекција је дужна да донесе општа акта у року од 60 дана од дана уписа Јавног предузећа.
Члан 62.
До именовања директора Дирекције у складу са законом и Статутом Дирекције, функцију
директора Дирекције обављаће досадашњи директор фондова Зоран Андрејић као вршилац
дужности, а најдуже 6 месеци од регистрације Дирекције.
Члан 63.
Даном почетка рада, Дирекција преузима права и обавезе и сва срества Фонда за
грађевинско земљиште, Фонда за локалне и некатегорисане путеве и Фонда за
водопривреду,уређење пољопривредног земљишта, шумарство и заштиту животне средине.
Даном почетка рада Дирекције престају са радом:
Фонд за грађевинско земљиште,
Фонд за локалне и некатегорисане путеве,
Фонд за водопривреду, уређење пољопривредног земљишта, шумарство и заштиту
животне средине.
Члан 64.
Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе :
Одлука о оснивању Фонда за грађевинско земљиште, „Службени лист региона Шумадије и
Поморавља“ број: 25/89 од 25.12.1989. године
Одлука о оснивању Фонда за локалне и некатегорисане путеве, „Службени лист региона
Шумадије и Поморавља“ број: 25/89 од 25.12.1989. године
Одлука о оснивању Фонда за водопривреду,уређење пољопривредног земљишта,
шумарство и заштиту животне средине, „Службени лист региона Шумадије и Поморавља“ број:
25/89 од 25.12.1989. године
Члан 65.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику“
Општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број:020-76/14-I-01
Дана:30.12.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

Број 21, страна 41

Службени гласник општине Рача

30.12.2014. године

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 на територији општине Рача и Општинског већа општине
Рача, на седници одржаној дана 30.12.2014. године, донела је:

ОДЛУКУ
о усвајању извештаја о раду Општинског штаба за ванредне ситуације на територији
општине Рача, за 2014. годину

1. Усваја се извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације на територији
општине Рача, за 2014. годину.
2. Извештај о раду Општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Рача,
за 2014. годину, чини саставни део ове Одлуке.
3. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-78/2014-I-01
Дана: 30.12.2014. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" број
129/07 и 83/2014-др. закон) и члана 45. став 1. тачка 7) Статута општине Рача ( „Службени
гласник општине Рача“, број 6/2008, 2/10 и 12/10), Скупштина општине Рача, на предлог
Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 30.12.2014. године, донела је:

ОДЛУКУ
1. Престаје са радом Ватрогасни фонд општине Рача.
2. Права и обавезе Ватрогасног фонда општине Рача преузима оснивач.
3. Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине
Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-75/2014-I-01
Дана: 30.12.2014. године.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Душан Ђоковић, с.р.
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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 на територији општине Рача и Општинског већа општине Рача, на седници
одржаној дана 30.12.2014. године, донела је:

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА
ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2015. ГОДИНУ
1. Анализа рада надлежних органа организација и служби за заштиту од снежних падавина на
територији општине Рача
Задатак обухвата:
израда извештаја
рок:јануар- март 2015. године
Носилац активности:
Штаб за ВС
штаб за зимску службу
2. Анализа достигнутог степена израде Процене угрожености на територији општине Рача
Задатак обухвата:
давање мишљења и сугестија
рок: март 2015. године
Носилац активности: Штаб за ВС,Овлашћена организација
3. Разматрање предлога Оперативног плана одбране од поплава у 2015. години

Задатак обухвата:
Носилац активности:

давање мишљења и сугестија
рок: март 2015. године
Штаб за ВС
стручна служба

4. Праћење појава опасности, информисање и обавештавање становништва о опасностима, ризицима
који угрожавају становништво, материјална добра и животну средину и предузимање превентивних
и оперативних мера за смањење ризика од елементарних непогода и других несрећа током године.

Задатак обухвата:

анализа догађаја и предлагање мера за побољшање
стања
рок: јануар - децембар 2015. године (стални задатак)
Носилац активности:
Начелник Штаба за ВС
Начелник Општинске управе
Повереници и чланови Штаба
5. Усвајање Процене угроженостио на територији општине Рача
Задатак обухвата:
усвајање процене
рок: април 2015. године
Носилац активности: Штаб за ВС,стручни тим
6. Извештај о спремности и извршеним припремама противградне заштите за подручје
општине Рача
Задатак обухвата:
усвајање извештаја
Носилац активности:
Штаб за ВС,служба Управе за ВС Краг.
рок: април 2015. Године
7. Задаци и предузимање мера заштите и спасавања од пожара на отвореном простору (пожари после
жетве стрних жита, шумски пожари)

Задатак обухвата:

анализа спремности субјеката за превентивно
деловање и гашење пожара
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рок: јун - август 2015. године
Начелник Штаба за ВС
Стручно-оперативни тим за пожаре
Командир ВС јединице

8. Разматрање и давање мишљења на предлог процене угрожености од елементарних непогода и
других несрећа на нивоу општине (поплаве, пожари, падавине)

Задатак обухвата:
Носилац активности:

предузимање превентивних и оперативних мера
рок: јануар - децембар 2015. године
Начелник Штаба за ВС
Заменик команданта Штаба за ВС
Стручно-оперативни тимови

9. Разматрање и давање мишљења на план и документа плана заштите и спасавања у ванредним
ситуацијама

Задатак обухвата:
Носилац активности:

упознавање и давање мишљења
рок: април - новембар 2015. године
Стручно-оперативни тимови

10. Покретање иницијативе за формирање, организовање и опремање јединица цивилне заштите
опште намене

Задатак обухвата:

Носилац активности:

формирање, организовање и опремање у складу са
прописаним критеријумима
рок: април - новембар 2015. године
Начелник Штаба за ВС
Стручне службе

11. Информисање Штаба за ВС о задацима и мерама које налаже МУП РС, Сектор за ванредне
ситуације РС и Окружни штаб за ВС, као и реализација истих

Задатак обухвата:
органа
Носилац активности:

извршење задатака и мера по налогу надлежних
рок: стални задатак
Штаб за ВС

12. Анализа опремљености и спремности свих субјеката зимске службе за предузимање мера у
зимском периоду 2015-2016.

Задатак обухвата:

Носилац активности:

процена ангажовања средстава и људства и
њихова спремност
рок: октобар 2015. године
Штаб за ВС

13. Разматрање предлога Локалог оперативног плана одбране од поплава на водама II реда за 2016.
годину

Задатак обухвата:
Носилац активности:

предузимање мера за одбрану од поплава
рок: децембар 2015. године
Штаб за ВС
Стручне службе
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14. Разматрање Извештаја о раду Општинског штаба за ВС за 2015.годину и предлог годишњег
плана рада Штаба за ВС за 2016. годину

Задатак обухвата:
Носилац активности:

израда Извештаја о раду и годишњег плана рада
рок: децембар 2015. године
Штаб за ВС
Стручне службе

15. Сарадња са штабовима за ВС суседних општина

Задатак обухвата:

Носилац активности:

размена искустава и предузимање заједничких
акција и међусобна материјално-техничка помоћ
рок: стални задатак
Штаб за ВС

Овај Плана објавити у Службеном гласнику општине Рача.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-79/2014-I-01
Дана: 30.12.2014. 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 30.12.2014. године, донела је :

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА
ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2015.ГОДИНУ
УВОД
Општина Рача је у протеклом периоду израдила и спровела локални акциони план запошљавања
(ЛАПЗ) за 2014.годину. Кроз мере активне политике запошљавања, које су дефинисане ЛАПЗ за
наведену годину, као мера финансирања изабрана је стручна пракса.
У 2014.години кроз финансирање из буџета општине Рача упослено је 3 лица са високом
стручном спремом на 12 месеци. За реализацију ове мере утрошено је из буџета општине
800.000,00 динара. Мера је реализована у оквиру Општинске управе општине Рача и Основне
школе „ Карађорђе“.
Акциони план запошљавања општине Рача за 2015.годину ( у даљем тексту: ЛАПЗ) је оквир за
планиране активности у 2015.години. Њиме се дефинишу приоритети и циљеви и утврђују
програми и мере политике запошљавања које ће се реализовати током 2015.године на територији
општине Рача , како би се допринело остварењу циљева и постигло одрживо повећање
запослености.
Правни основ за доношење Акционог плана је одредба 41. став 1. Закона о запошљавању и
осигурању за случај незапослености( Службени гласник РС , број 36/09, 88/10) којим је утврђено
да надлежни орган локалне самоуправе може по прибављању мишљења Локалног савета за
запошљавање усвојити локални акциони план запошљавања.
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ЛАПЗ је у сагласности са Националном стратегијом запошљавања за период 2011-2020.година и
Националним акционим планом запошљавања за 2015.годину.
Приоритети политике запошљавања у 2015.години су :
1) Развој људских ресурса;
2) Стварање повољних услова за повећање нивоа инвестиција у привреду општине ;
3) Мере активне политике запошљавања;
Успешно остваривање ЛАПЗ и предвиђених приоритета и мера подразумева активно учешће и
сарадњу свих институција и социјалних партнера. Општина Рача у реализацији ових приоритета
рачуна на партнерство и подршку надлежних Министарства РС, Националне службе за
запошљавање и Регионалне Агенције за економски развој Шумадије и Поморавља.

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

Србија

Укупан број становника (2011) :
11503

- Стопа природног прираштаја
- Промена 2002- 2010
- % oд укупног броја становника РС
* Извор података : РЗС

7186862
-12,8
-11%
0,16%

-5.2
-4,15%
100%

1.2.1 Структура становништва по старости
Рача

%

. од 0 -14 година број/%

1.450

12,6%

. од 15 - 64 година

7.608

66,1%

. од 65 и више

2.445

21,3%

- Просечна старост
*Извор података:РЗС

Табела 2.
Србија
%
1025278
%
4911268
%
1250316
%

14,3
68,3
17,4

45

42,2

График 1.
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
Рача

40,00%

Србија
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
. од 0 -15 година број/%

. од 15 - 64 година

. од 65 и више
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1.2.2. Образовна структура становништва
Становништво старо 15 и више година по школској спреми
Попис
Без
Непотпуно Основно
Средње
2011
школске
Основно
образовање образовање
спреме
образовање
Р.Србија
164884
677499
1279116
3015092
%
2,68
11
20,76
48,93
Рача
223
2412
3030
3714
%
2,22
23,99
30,14
36,94
Извор података:РЗС

Табела 3.
Више
Високо
образовање образовање
348335
5,65
278
2,77

652234
10,59
378
3,76

График 2.
60

50

40

30

Србија %

20

Рача %

10

0
Без школске
спреме

Непотпуно
основно
образовање

Основно
Средње
образовање образовање

Више
Високо
образовање образовање

1.3 ЕКОНОМИЈА
1.3.1 Запосленост и зараде
Табела 4.
- Број запослених 2013.година
- Број запослених у односу на укупан број
становника - 2013.година у %
- Просечна зарада без пореза и доприноса
по запосленом РСД-2013
- Просечна зарада без пореза и доприноса
по запосленомРСД- октобар 2014
Извор података: РЗС

Општина/град
2410

Србија
1.715.164

21%
32034

23,9 %
50820

29569

44938

Број 21, страна 48

Службени гласник општине Рача

30.12.2014. године

Запослени у општини по секторима делатностима
Запослени у општини по секторима делатностима

Табела 5.
% од укупног
броја запослених

Сектор: прерађивачка индустрија
Сектор: образовање
Сектор:здравствена и социјална заштита
Сектор:Државна управа и обавезно социјално
осигурање

Повећање /
смањење у
периоду
2013/2014* %

57,68 %
7,68%
4,07%
2,53%

-0,34%
0,27 %
-0,01%
0,26%

Извор података: Република Србија
* стање на дан 31.03.2014.године
График 3.

Запослени у општини Рача по секторима

4,07%

2,53%
Сектор: прерађивачка
индустрија

7,68%

Сектор: образовање

57,68%

Сектор:здравствена и социјална
заштита
Сектор:Државна управа и
обавезно социјално осигурање
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1.3.2 Подаци о тржишту рада и незапослености
Подаци о тржишту рада и незапослености
Табела 6.
Подаци о тржишту рада и незапослености
- Укупан број незапослених лица
пријављених на евиденцију НСЗ
2013.год.
- Повећање или смањење у периоду
оддецембар
2013.год.-октобар
2014.год.
- Укупан број дугорочно незапослених
лица
- % дугорочно незапослених лица/укупан
број незапослених лица
Извор података: НСЗ

Рача
1050

-1,33%

710
67,62%

Рача/2013

Табела 7.
Рача/2014*

Структура незапослених лица %
-

Млади до 30 година старости
Од 30-50 година
Од 50-65 година

26,48 %
42,38 %
31,14 %
100%

26,54 %
40,44 %
33,02 %
100 %

Извор података: НСЗ
* податак за октобар 2014.године –стање на дан 31.10.2104.године

Табела 8.
Незапосленост по степену образовања
Рача /2013

Рача/2014*

Незапосленост по степену образовања
- VII/VIII
4,86%
- VI/1/2
3,33%
- III-V
50,95%
- I+II
40,86%
Извор података: НСЗ
* податак за октобар 2014.године –стање на дан 31.10.2104.године

4,92%
3,09%
52,03%
39,96%
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2. СТАЊЕ НА ТРЖИШТУ РАДА
2,1. SWOT анализа - Процена ризика и потенцијала тржишта рада
S- снаге
1. Повољан географски положај
општине;
2. Развијена прерађивачка
индустрија ;
3. Разноликост делатности
приватних послодаваца;
4. Национална Стратегија
запошљавања за период 20112020.година;
5. Национални акциони план
запошљавања за 2015.годину
6. Расположива радна снага
различитог профила;
7. Добра искуства са страним
инвеститорима;
8. Постојање Стратегија и Локалног
савета за запошљавање;
O-шансе
1. Издвајање већих средстава за
мере активне политике
запошљавања;
2. Коришћење средстава ЕУ
фондова.
3. Улагања у пословну
инфраструктуру;
4. Присуство страног капитала и
страних инвестиција;
5. Организовање Сајмова
запошљавања,
6. Програми подршке привреди од
стране надлежних Министарства

W- слабости
1. Присутан недостатак средстава
за инвестирање у приватном
сектору;
2. Неусклађеност потреба привреде
са образовним профилима;
3. Недовољна повезаност привреде
,образовања и НСЗ.
4. Ниска мобилност радне снаге;
5. Недостатак практичних знања по
завршеној школи;
6. Неискоришћеност Инкубатор
центра за развој предузетништва;
7. Висок удео старијих људи у
радној снази;
8. Недовољно активно удружење
предузетника
9. Одлив кадрова

T-претње
1. Присутна економска криза
2. Раст каматних стопа;
3. Недовољна заступљеност нових
технологија
4. Недостатак повољних кредита;

Резултати SWOT анализе:
Као снаге општине Рача на пољу запошљавања и тржишта рада , препознате су географски
положај, развијена прерађивачка индустрија, разноликост делатности приватних послодаваца,
расположива радна снага различитих профила, добра искуства са различитим инвеститорима,
постојање стратегија и акционих планова на националном и локалном нивоу.
Да се постојеће снаге ефикасније користе , потребно је:
- Промовисати инвестиционе потренцијале општине;
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-Системски радити на подизању предузетничког духа код младих;
- Покренути од стране локалне самоуправе системске активности за подршку активностима
МСП;
Као слабости општине Рача на пољу запошљавања и тржишта идентификовани су недостатак
средстава за инвестирање у приватном сектору,неусклађеност потреба привреде са образовним
профилима, недовољна повезаност привреде ,образовања и НСЗ,ниска мобилност радне
снаге,недостатак практичних знања по завршеној школи; неискоришћеност Инкубатор центра за
развој предузетништва, висок удео старијих људи у радној снази ;недовољно активно удружење
предузетника, одлив кадрова.
Локалним акционим планом запошљавања могуће је постићи напредак у областима:
- Системски радити на побољшању (пословне ) инфрастуктуре;
- Спроводити посебне програме ради повећања атрактивности локација за инвеститоре ван
седишта општине;
- континуирано реализовати курсеве који ће повећати шансу угоржених категорија незапослених;
- дефинисати квалитетне програме преквалификације у сарадњи са свим заитересованима,
одредити носиоце тих процеса;
-утврдити услуге које могу поспешити рад привредних друштава на територији општине и
организовати пружање истих;
Као шансе општине Рача на пољу запошљавања и тржишта рада препознате су издвајање већих
средстава за мере активне политике запошљавања, коришћење средстава ЕУ фондова,улагања у
пословну инфраструктуру,присуство страног капитала и страних инвестиција,организовање
Сајмова запошљавања,програми подршке привреди од стране надлежних Министарства.
Локалним акционим планом запошљавања планирају се следеће активности ради претварања
шанси у снаге на територији општине Рача:
-Обезбедити средства поред републичких средстава и са општинског нивоа, која ће бити
усмерена у суфинансирање програма или мера активне политике запошљавања које подржава
надлежно министарство.
- Системски обезбедити привредним субјектима квалитетан приступ информацијама о доступним
средствима ЕУ
- обезбедити ( техничку ) подршку за започињање приватног бизниса;
Као опасност и на пољу запошљавања и тржишта рада у општини Рача идентификовани су
углавном могући макроекономски трендови који су ван контроле локалне самоуправе: недостатак
повољних кредита за инвестиције, присутна економска криза, раст каматних стопа,недовољна
заступљеност нових технологија.
Локалним акционим планом запошљавања се планирају активности у складу са капацитетима
локалних самоуправа да утичу на ове процесе. Оно што се препознаје као потребно је :
- системски радити на умрежавању кадрова по привредним гранама ( струковна удружења,
кластери и сл...)
-остварити добру сарадњу и комуникацију са свим субјектима и релевантним институцијама које
креирају пословно окружење на државном нивоу.

2.2 Мере активне политике запошљавања које спроводи НСЗ
Мере активне политике запошљавања којима се остварују циљеви ЛАПЗ а спроводи их НСЗ
су следеће:;
1. Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих ;
2. Подршка самозапошљавању;
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Додатно образовање и обука;
Подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде
Јавни радови;
Мере активне политике запошљавања за особе са инвалидитетом;

У оквиру спровођења мера активне политике запошљавања присутне су следеће активности:
*обука за активно тражење посла;
* организовање Сајмова запошљавања;
* посете послодавцима у оквиру којих се добијају информације о активним мерама запошљавања;
3. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ И ПРОГРАМИ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА
Стратешки циљ 1. Развој људских ресурса
Програм : Програм подршке самозапошљавању ( СОР Програм 4 у оквиру приоритета Економија
и предузетништво);
Стратешки циљ 2: Створити повољне услове за повећање нивоа инвестиција у привреду
општине Рача ( СОР 1,1)
1) Програм :Програм израде планске документације ( СОР Програм 1 у овиру приоритета
Економије и предузетништво);
2) Програм:Програм промотивних активности за привлачење инвестиција (СОР Програм 2 у
оквиру приоритета Економија и предузетништво);
Стратешки циљ 3 : Мере активне полититике запошљавање
1. Програм: Програми у партнерству са НСЗ : Субвенције,Јавни радови, Стручна пракса

АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2015.ГОДИНУ
Стратешки циљ 1. РАЗВОЈ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
Број
Веза
Мера
Партнери
Финан Извори
Индикатори
мере са
сијска
финансирања
СОР
средст
ва
1.Програм: Програм подршке самозапошљавању (СОР Програм 4 –приритет Економија и
предузетништво)
Мера
Континуирано
-НСЗ
+
-Буџет РС
-Број учесника у
1.
реализовати
-ЦСР
преквалификацији
курсеве који ће
-Образовне
Пројектии
повећати шансу устаносе за
конкурси
доквалификацији
угрожених
школско и
категорија
внашколско
-Број
незапослених на образовање
новооснованих
тржишту рада
-РРА
предузећа из
-ЛС
редова
едукованих
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Систематски
радити на
подизању
предузетничког
духа код младих

НСЗ,
Канцеларија
за младе, ЛС

-

Пројектно
финансирање

Јачање
капацитета
Одељења за ЛЕР
и Локалног
савета за
запошљавање са
циљем
унапређења
система
подршке
бизнису
Јачање
капацитета
Удружења
предузетника

-НСЗ
-ЛС

+

-Пројектно
финансирање

РРА,
НСЗ

-

Пројектно
финансирање

Број младих
укључених у
програм
Број малдих који
покрену
самостални
бизнис
-Број обука
запослених у
ЛЕРу и чланова
ЛСЗ
-Број и врста
предузетих акција
у области
запошљавања

Број и врста
обука за чланове
Удружења

Стратешки циљ 1.. СТВОРИТИ ПОВОЉНЕ УСЛОВЕ ЗА ПОВЕЋАЊЕ НИВОА
ИНВЕСТИЦИЈА У ПРИВРЕДУ ОПШТИНЕ РАЧА
Број
Веза Мера
Партнери
Финан Извори
Индикатори
мере
са
сијска
финансирања
СОР
средст
ва
2.Програм: Програм израде планске документације
Мера. 1.1
Доношење
СО
+
Буџет РС,
Удвојени ПДР за
5.
планова детаљне ОУ,
буџет ЛС,
радне и комерцијалну
регулације за
Изабрана
пројектно
зону
радне и
пројектант
финансирање
комерцијалну
ска кућа
зону
1. Програм: Програми промотивних активности за привлачење инвестиција
Мера 1.1.
Промоција
ЛС
+
Буџет ЛС,
Број активности ,
6.
инвестиционих
РРА,
РРА
укупна висина
потенцијала
средстава
општине
искоришћених за ову
намену
Мера
Утврдити услуге -РРА
Пројектно
-Број анкетираних
7.
које поспешују
-Удружење
финансирање предузећа
рад привредних предузетни
- Број дефинисаних
друштава на
ка
нових услуга
територији
општине и
Општинска
организовати
управа,
пружање истих
одељењњ
за ЛЕР
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Стратешки циљ 3. МЕРЕ АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
Број Веза Мера
Партнери Финансијска Извори
Индикатори
мере са
средства
финансира
СОР
ња
1.Програм :Програми у партнерству са другим субјектима : Субвенције,Јавни радови, Стручна
пракса
Мера
Субвенције
НСЗ
+
Буџет РС
Број нових радних
8.
послодавцима за
места
запошљавање на
новоотвореним
радним местима
Мера
Стручна пракса
НСЗ
+
Буџет РС
Број лица на
9.
стручној пракси
Мера
Јавни радови
НЗС, ЛС 2.980.000,00 Буџет РС
Број лица
10.
од тога
Буџет ЛС
ангажованих кроз
буџет
јавне радове
општине
1.500.000,00
Мера
Подстицајни
НСЗ
+
Буџет РС
Број нових радних
11.
програми државе
места на којима су
за запошљавање,
се запослили
самозапошљавање
припадници циљне
специфичних
групе
категорија. ОСИ,
Роми , млади,
жене, ИРЛ..
Мера
Сајам
НСЗ
+
Буџет РС
Број незапослених
12.
Запошљавања
лица која су
учествовала на
сајму , број
послодаваца који
су учествовали на
сајму
Овај план објавити у „Службеном гласнику општине Рача“.
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