
 
 
Рача, 12.07.2007. године – број 2            Цена 100,00 динара 
 
1. 

На основу члана 30. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Службени 
гласник РС", број 9/2002, 33/2004, 135/04 и 62/06 - др. закон), члана 63. Закона о буџетском 
систему ("Службени гласник РС", 9/02, 87/02, 66/05 и 85/06) и члана 32. став 1. тачка 2. 
Статута општине Рача ("Сл. Гласник општине Рача", број 4/02, 3/04, 9/04 и 4/05), на предлог 
Председника општине, Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 22.06.2007. 
године, доноси: 
 

ОДЛУКУ 
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАЧА 

ЗА 2006. ГОДИНУ 
 

 
ОПШТИ ДЕО 

 
Чл1. 

 
Остварени текући приходи и примања , као и извршени текући расходи и издаци у 

завршном рачуну буџета општине Рача у 2006.години износе у динарима: 
I Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства у (хиљ.динара)-111.544 
II Укупно извршени текући расходи и издаци ( у хиљ.динара)- 108.268 
III Разлика укупних примања и укупних  издатака(I-II)(у хиљ.динара)-3.276 
 

Чл.2. 
 
У Билансу стања  на дан 31.децембар 2006. године ( Образац 1) утврђена је укупна актива у 
износу од (у хиљ.динара) 50.417 и укупна пасива у износу  од( у хиљ.динара) 50.417.                   
Структура активе у хиљадама динара, на трећем ниво економске класификације: 
000000 – нефинансијска имовина  
011000- основна средства – 6.900    
 
100000- финансијска имовина 
121000- новчана средства, племенити метали, хартије од вредности – 3.276 
131000- Активна временска разграничења- 40.241 
 
Структура пасиве у хиљадама динара, на трећем нивоу економске класификације: 
 
200000- Обавезе 
252000- Обавезе према добављачима- 40.241 
300000- Извори капитала и утврђивање резултата пословања 
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311000- извори капитала – 6.900 
321000- вишак прихода- суфицит- 3.276 
 

Чл.3. 
 
У билансу прихода и расхода у периоду од 1.јануара до 31. децембра 2006.године (образац 
2)утврђени су :  
1. Укупно остварени текући приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијске 
имовине ( у хиљ.динара)- 92.508 
2. Укупно извршени текући расходи  ( у хиљ.динара) – 65.050 
Издаци за набавку нефинансијске имовине ( у хиљ.динара) – 43.218 
3. Мањак прихода – буџетски  дефицит ( ред.бр.1-ред.бр.2)- 15.760 
- Вишак прихода – суфицит – 
за пренос у наредну годину- 3.276 
 
 
Структура текућих прихода ( у хиљадама динара): 
 
711000- Порез на доходак , добит и капиталне добитке- 34.123 
712000 - Порез на фонд зарада – 108 
713000 - Порез на имовину- 6.724 
714000 - Порез на добра и услуге- 3.209 
716000 - Други порези- 737 
731000-  Донације од иностраних држава – 285 
733000- Трансфеи од других нивоа власти- 27.176 
741000- Приходи од имовине- 1.703 
742000- Приходи од продаје добара и услуга – 1.495 
743000- Новчане казне и одузета имовинска корист- 59 
745000- Мешовити и неодређени приходи – 14.340 
771000- Меморандумске ставке за рефундацију расхода- 2.329 
781000- Трансфери између корисника на истом нивоу- 220 
 
Структура текућих расхода ( у хиљадама динара): 
 
411000- Плате и додаци запослених – 20.927 
412000- Социјални доприноси на терет послодавца- 3.757 
414000- Социјална давања запосленима- 1.836 
415000- Накнаде за запослене- 615 
416000- Награде,бонуси и остали посебни расходи- 436 
421000- Стални трошкови- 7.804 
422000- Трошкови путовања- 451 
423000- Услуге по уговору- 11.704 
424000- Специјализоване услуге- 2.285 
425000- Текуће поправке и одржавање- 816 
426000- Материјал- 5.780 
451000- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама- 1.339 
463000- Донације и трансфери осталим нивоима власти- 5.576 
472000- Накнада за социјалну заштиту из буџета- 177 
481000- Дотације невладиним организацијама- 1.192 
482000- Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом- 213 
483000- Новчане казне и пенали по решењима судова и судских тела – 140 
485000- Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних орг.- 2 
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Издаци за набавку нефинансијске имовине износе (у хиљ.дин.)-43.218; 
Мањак прихода износи (у хиљ.дин) -15.760. 
Вишак прихода за пренос у наредну годину ( у хиљ.динара)- 3.276 

Чл. 4. 
Буџетски дефицит, примарни дефицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су: 

 

 
Буџетски дефицит као разлика између укупног износа текућих прихода и примања 
остварених по основу продаје нефинансијске имовине  и укупног износа текућих расхода  и 
издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од  15.760  динара. 
Овај буџетски дефицит покривен је средствима из кредита . 
 

Чл 5. 
 

- Остварени вишак прихода –суфицит  за пренос у наредну годину из чл.3 ове Одлуке, у 
износу од  ( у хиљ.динара)-  3.276 преноси се у наредну годину  и користиће се за 
покриће пренетих обавеза из претходне године. 

ОПИС Економска 
класификација 

Укупна средства 
буџета из свих 

извора 
1 2 3 
I УКУПНА СРЕДСТВА(II+III) 3+7+8+9 111.544 
II Укупна примања (1+2+3) 7+8+9 111.544 
1. Текући приходи 7 92.508 
од којих су 1.1 камате 7411 801 
2. Примања од продаје 
нефинансијске имовине 

8 0 

3. Примања од задуживања и 
продаје финансијске имовине 

9 19.036 

3.1 Примања од продаје 
финансијске имовине 
 

92 36 

III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА  3 0 
IV УКУПНИ ИЗДАЦИ  (4+5+6) 4+5+6 108.268 
4. Текући расходи 4 65.050 
Од којих су 4.1. отплате камата 44  
5.Издаци за нефинансијску 
имовину 

5 43.218 

6. Издаци за отплату главнице и 
набавку финансијске имовине 

6 0 

Набавка финансијске имовине 62 0 
V.УКУПНА СРЕДСТВА МИНУС 
УКУПНИ ИЗДАЦИ 

(3+7+8+9)-
(4+5+6) 

3.276 

VI БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ(1+2)-
(4+5) 

 
(7+8)-(4+5) 

-15.760 

VII ПРИМАРНИ ДЕФИЦИТ 
(укупни приходи умањени за 
наплаћене камате минус укупни 
расходи умањени за плаћене 
камате) 

(7-7411+8)-(4-
44+5) 

- 16.561 

VIII. УКУПНИ ФИСКАЛНИ 
РЕЗУЛТАТ 

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

-15.724 
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Чл.6 
 
У извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 01.јануара до 
31.децембра 2006.године( Образац 3), утврђени су укупни извори финансирања у износу 
од ( у хиљ. динара )- 19.036 и укупни издаци  у износу од  ( у хиљ.динара) - 43.218. 
 
Према врсти примања то су ( у хиљ.динара): 
- 911000- примања од домаћих задуживања задуживања – 19.000 
- 921000- Примања од  продаје домаће финансијске имовине – 36 
 

      Укупни издаци у износу од ( у хиљ.динара) -43.218. 
Укупни издаци према структури( у хиљ.динара): 
511000- Зграде и грађевински објекти- 41.748 
512000- Машине и опрема – 663 
513000- Остала основна средства – 807 

 
 

Чл.7. 
 
У извештају о новчаним токовима у периоду од 1.јануара до 31.децембра 2006.године ( 
Образац 4 ), утврђени су укупни нов;ани приливи у износу од ( у хиљ.динара) 111.544,        
укупни новчани одливи у износу од( у хиљ.динара)- 108.268 и салдо готовине на крају 
године  у износу  од( у хиљ.динара)- 3.276. 
 
Структура новчаних прилива ( у хиљ.динара): 
 

711000- Порез на доходак , добит и капиталне добитке- 34.123 
712000 - Порез на фонд зарада – 108 
713000 - Порез на имовину- 6.724 
714000 - Порез на добра и услуге- 3.209 
716000 - Други порези- 737 
731000-  Донације од иностраних држава – 285 
733000- Трансфеи од других нивоа власти- 27.176 
741000- Приходи од имовине- 1.703 
742000- Приходи од продаје добара и услуга – 1.495 
743000- Новчане казне и одузета имовинска корист- 59 
745000- Мешовити и неодређени приходи – 14.340 
771000- Меморандумске ставке за рефундацију расхода- 2.329 
781000- Тарнсфери између  буџетских корисника на истом нивоу- 220 
911000- Примања од домаћих задуживања – 19.000 
921000- Примања од продаје домаће финансијске имовине- 36 
 
Структура новчаних одлива ( у хиљ.динара): 
411000- Плате и додаци запослених – 20.927 
412000- Социјални доприноси на терет послодавца- 3.757 
414000- Социјална давања запосленима- 1.836 
415000- Накнаде за запослене- 615 
416000- Награде,бонуси и остали посебни расходи- 436 
421000- Стални трошкови- 7.804 
422000- Трошкови путовања- 451 
423000- Услуге по уговору- 11.704 
424000- Специјализоване услуге- 2.285 
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425000- Текуће поправке и одржавање- 816 
426000- Материјал- 5.780 
451000- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама- 1.339 
463000- Донације и трансфери осталим нивоима власти- 5.576 
472000- Накнада за социјалну заштиту из буџета- 177 
481000- Дотације невладиним организацијама- 1.192 
482000- Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом- 213 
483000- Новчане казне и пенали по решењима судова и судских тела – 140 
485000- Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних орг.- 2 
511000- Зграде и грађевински објекти- 41.748 
512000- Машине и опрема 663 
513000- Остала основна средства – 807 
 

Чл.8. 
 

У извештају о извршењу буџета у периоду 01.јануара до 31.децембра 2006.године ( 
Образац 5) утврђена је укупна разлика  у  износу од( у хиљ.динара)-3.276 , између укупних 
прихода и примања у износу од ( у хиљ.динара)  111.544 и укупних расхода и издатака у 
износу  од( у хиљ.динара)-108.268 по нивоима финансирања из : Републике, општине, 
кредита  и осталих извора. 

 
Структура прихода и примања  у хиљадама динара из обрасца 5: 
 

711000- Порез на доходак , добит и капиталне добитке- 34.123 
712000 - Порез на фонд зарада – 108 
713000 - Порез на имовину- 6.724 
714000 - Порез на добра и услуге- 3.209 
716000 - Други порези- 737 
731000-  Донације од иностраних држава – 285 
733000- Трансфеи од других нивоа власти- 27.176 
741000- Приходи од имовине- 1.703 
742000- Приходи од продаје добара и услуга – 1.495 
743000- Новчане казне и одузета имовинска корист- 59 
745000- Мешовити и неодређени приходи – 14.340 
771000- Меморандумске ставке за рефундацију расхода- 2.329 
781000- Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу- 220 
911000-  Примања од домаћих задуживања – 19.000 
921000- Примања од продаје домаће финансијске имовине- 36 
 
Структура расхода и издатака у хиљ.динара из Обрасца 5: 
 
411000- Плате и додаци запослених – 20.927 
412000- Социјални доприноси на терет послодавца- 3.757 
414000- Социјална давања запосленима- 1.836 
415000- Накнаде за запослене- 615 
416000- Награде,бонуси и остали посебни расходи- 436 
421000- Стални трошкови- 7.804 
422000- Трошкови путовања- 451 
423000- Услуге по уговору- 11.704 
424000- Специјализоване услуге- 2.285 
425000- Текуће поправке и одржавање- 816 
426000- Материјал- 5.780 
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451000- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама- 1.339 
463000- Донације и трансфери осталим нивоима власти- 5.576 
472000- Накнада за социјалну заштиту из буџета- 177 
481000- Дотације невладиним организацијама- 1.192 
482000- Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом- 213 
483000- Новчане казне и пенали по решењима судова и судских тела – 140 
485000- Накнада штете за повреде или штету нанету од стр.држ.орг.- 2 
511000- Зграде и грађевински објекти- 41.748 
512000- Машине и опрема – 663 
 
 
 
513000- Остала основна средства – 807 
 Остварена разлика између примљених и утрошених средстава износи (у хиљ.динара)- 
3.276. 
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ПОСЕБАН ДЕО 

 
Чл.9. 

 
Укупно планирани и остварени текући приходи и примања према економској класификацији износе у динарима: 
Табела 1. 

Е
ко

но
м

ск
а 

кл
ас

иф
ик

ац
иј

а 

О   П    И   С 

Износ прихода 
остварених из БУЏЕТА 
ОПШТИНЕ                     у 
000 % 

Износ остварених 
прихода из ДОНАЦИЈА, 
ОСТАЛИХ ИЗВОРА, 
КРЕДИТА И БУЏЕТА 
РЕПУБЛИКЕ          у 000 % 

УКУПНИ ПРИХОДИ по 
свим изворима             у 
000 % 

 
  Планирано Остварено   Планирано Остварено   Планирано Остварено   

711000 Порез на доходак, добит и капитал.добитке 29.777 29.767 100 0 4.356   29.777 34.123 115 
712000 Порез на фонд зарада 0 108  0 0   0 108  
713000 Порез на имовину 9.396 6.724 72 0 0   9.396 6.724 72 
714000 Порез на добра и услуге 3.660 3.209 88 0 0   3.660 3.209 88 
716000 Други порези 3.631 737 20 0 0   3.631 737 20 
731000 Донације од иностраних држава 0 0  0 285   0 285  
733000 Трансфери од других нивиа власти 19.200 18.498 96 21.604 8.678  40 40.804 27.176 67 
741000 Приходи од имовине 3.756 1.703 45 0 0   3.756 1.703 45 
742000 Приходи од продаје добара и услуга 4.446 1.495 34 850 0   5.296 1.495 28 
743000 Новчане казне и одузета имовинска корист 750 59 8 0 0   750 59 8 
744000 Добровољни трансфери од физичких и 

правних лица 0 0  8.995 0   8.995 0  
745000 Мешовити и неодређени приходи 3.445 501 15 0 13.839   3.445 14.340 416 
771000 Меморандумске ставке за рефунд.расхода 0 0  0 2.329   0 2.329  
781000 Трансфери између буџетских кор. на истом 

нивоу 0 0  0 220  0 220  
911000 Примања од домаћих задуживања 0   19.000 19.000  100 19.000 19.000 100 
921000 Примања од продаје домаће 

финанс.имовине 0 36  0    0 36  
 У К У П Н О: 78.061 62.837 80 50.449 48.707 97 128.510 111.544 87 

 
 
 

Чл.10 
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Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци према економској класификацији износе у динарима: 

Табела 2. 
Е

ко
но

м
ск

а 
кл

ас
иф

ик
ац

иј
а 

О   П    И   С 

Текући расходи и 
издаци  из БУЏЕТСКИХ 
СРЕДСТАВА  
ОПШТИНЕ                     
у 000 % 

Текући расходи и 
издаци  из СРЕДСТАВА 
СОПСТВЕНИХ 
ПРИХОДА, КРЕДИТА, 
РЕПУБ.БУЏЕТА  
У 000 % 

УКУПНИ расходи и 
издаци из БУЏЕТСКИХ 
И ОСТАЛИХ ИЗВОРА                
у 000 % 

 
  Планирано Остварено   Планирано Остварено   Планирано Остварено   

411000 Плате и додаци запослених 21.864 20.622 94  300 305 102 22.164 20.927 94 
412000 Социјални доприноси на терет послодавца 4.008 3.667 91 50 90  180 4.058 3.757 93 
414000 Социјална давања запосленима 710 504 71 1.344  1.332 99 2.054 1.836 89 
415000 Накнаде за запослене 631 615 97 40 0  671 615 92 
416000 Награде бонуси и остали посебни расходи 710 424 60 115 12 10 825 436 53 
421000 Стални трошкови 7.468 6.059 81 1.710 1.745 102 9.178 7.804 85 
422000 Трошкови путовања 518 311 60 55 140 255 573 451 79 
423000 Услуге по уговору 10.695 9.113 85 877 2.591 295 11.572 11.704 101 
424000 Специјализоване услуге 2.198 1.347 61 472 938 199 2.670 2.285 86 
425000 Текуће поправке и одржавање 575 156 27 1.316 660 50 1.891 816 43 
426000 Материјал 4.900 4.268 87 2.563 1.512 59 7.463 5.780 77 
451000 Субвенције јавних нефинанс.пред.и орг. 1.684 1.003 60 0 336  1.684 1.339 80 
463000 Трансфери осталим нивоима власти 5.965 5.566 93 630 10 2 6.595 5.576 85 
472000 Накнада за социјал.заштиту из буџета 200 177 89 0 0   200 177 89 
481000 Дотације невладиним организација 1.070 895 84  15 297 1980 1.085 1.192 110 
482000 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте 

од других нивоа власти другом 340 200 59 130 13 10 470 213 45 
483000 Новчане казне и пенали по решењу судова 

и судских тела 200 120 60 25 20 80 225 140 62 
484000 Накнада штете за повреде или штету 

насталу  од стране држаних органа 580 0   200  2 1  780 2 0 
511000 Зграде и грађевински објекти 10.483 7.164 68 39.660 34.584 87 50.143 41.748 83 
512000 Машине и опрема 150 135 90 238 528 222 388 663 171 
513000 Остала основна средства 160 108 68  709 699 99 869 807 93 
541000 Земљиште 100 0    0 0  100 0  
499000 Средства резерве 2.852      2.852   

 У К У П Н О: 78.061 62.454 80 50.449 45.814 91 128.510 108.268 84 
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ПРИЛОГ I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА У 2006. ГОДИНИ 
 
 
 
 
 
 

Донација Јужноморавског региона Чешке републике за  Реализацију 
пројекта " Тржница – адаптација простора у продавницу млечних производа" 
укупна вредност донације је 7.000 еура од чега је  донатор уплатио  50% ( 
3.500,00 еура  или 284.733,52 динара ( по  средњем курсу НБС на дан уплате), 
још током 2005. године, на рачун Фонда за грађевинско земљиште та средства 
су пренета и у 2006.годину јер нисмо били у могуђности да обезбедимо 
средства на име нашег учешћа за реализацију пројекта.  

Како смо у 2006.години обезбедили средства за реализацију пројекта, овај 
износ донаторских средстава је у 2006. години и утрошен за намене које су 
донаторским уговором и предвиђене и упућен је захтев донатору за преосталих 
50% ( 3.500 еура ). 
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ПРИЛОГ II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 
 
 
 

Текућа буџетска резерва се у 2006. години трошила за намене предвиђене Законом о 
буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 9/02,87/02,66/05 и 85/06), односно за 
апропријације за које се током године испоставило да нису планиране у довољном износу и 
то: 
 
 

1. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-58/2006-01 од 
21.03.2006.године , одобравају се средства изборној комисији у износу од 230.000,00 
динара , и распоређују се на  позицију 021, економ. класификација 416- Накнаде за 
рад бирачких одбора, износ од 190.000,00 динара  и позицију 022, економску 
класификацију 421- Стални трошкови, износ од 40.000,00 динара. 

2. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-81/2006-03 од 
14.04.2006. године, одобрава се износ од 100.000,00 динара општинској управи и 
износ се распоређује на позицију 031, економ. класиф. 416-награде, бонуси и посебни 
расходи. 

3. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-99/2006-03 од 
17.05.2006.године распоређена су средства за финансирање редовне делатности 
Скупштине општине у износу од 70.000,00 динара , на позицију 010, економска 
класификација 421- Стални трошкови. 

4. Решењем број 401-122/2006-03 од 26.06.2006. године распоређена су средства Дечијем 
вртићу " Наша радост" у износу од 80.000,00 динара за финансирање редовне 
делатности вртића, позиција 85, економска класификација 414- социјална давања 
запосленима. 
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5. Решењем број 401-127/2006-03 од 30.06.2006.године одобрена  су средстава Месним 
заједницама  у износу од 749.000,00 динара за финансирање редовне делатности 
месних заједница, на позицију 141, економска класификација 426- услуге по уговору. 

6. Решењем број 401- 128/2006-03 од 30.06.2006.године одобрена су средства Фонду за 
грађевинско земљиште  за финансирање редовне делатности  фонда у износу од 
400.000,00 динара., позиција 116,економска класификација 426- материјал. 

7. Решењем број 401-145/2006-03 од 19.07.2006.године одобрена су средства за 
финансирање делатности општинске управе у износу од 70.000,00 динара, за позицију 
039, економску класификацију 483- новчане казне и пенали по решењима судова и 
судских тела. 

8. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-146/2006-01 од 
19.07.2006. године одобравају се средства Фонду за грађевинско земљиште  у износу 
од 5.000,00 динара, за позицију 118, економску класификацију 482- Порези, обавезне 
таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом. 

9. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401- 153/2006-01 од 
28.07.2006.године одобравају се средства  за  финансирање редовне делатности 
Скупштине општине  у износу од 15.000,00 динара, за позицију 017, економска 
класификација 463- Донације и трансфери осталим нивоима власти.  

10. Решењем број 401-154/2006-01 од 31.07.2006.године одобравају се средства у износу 
од 500.000,00  динара за финансирање редовне делатности Фонда за локалне и 
некатегорисане путеве, на позицији 105, економска класификација 426- Материјал.  

11. Решењем број 401-159/2006-01, од 09.08.2006.године, одобравају се средства за 
финансирање редовне делатности  Скупштине општине  у износу од 40.000,00 динара, 
економска класификација 472- Накнада за социјалну заштиту из буџета.. 

12. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве  број 401-160/2006-01, од 
09.08.2006 . год. одобравају сесредства за финансирање редовне делатности месних 
заједница  у износу од 150.000,00 динара , на позицији 141, економска класификација 
423- Услуге по уговору. 

13. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве  број 401-161/2006-01, од 
09.08.2006 . год. одобравају се средства за финансирање редовне делатности 
општинске управе,  у износу од 150.000,00 динара , на позицији 037, економска 
класификација 426- Материјал. 

14. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве  број 401-162/2006-01, од 
09.08.2006 . год. одобравају се средства за финансирање редовне делатности 
Скупштине општине ,  у износу од 20.000,00 динара , на позицији 010, економска 
класификација 421- Стални трошкови. 

15. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве  број 401-167/2006-01, од 
15.08.2006 . год. одобравају се средства за финансирање редовне делатности 
Скупштине општине ,  у износу од 333.600,00 динара , на позицији 016, економска 
класификација 451- Учешће у финансирању пројеката Агенције за регионални развој. 

16. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве  број 401-168/2006-01, од 
15.08.2006 . год. одобравају се средства за финансирање редовне делатности 
Скупштине општине ,  у износу од 15.000,00 динара , на позицији 017, економска 
класификација 463- Донације и трансфери осталим нивоима власти. 

17. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве  број 401-169/2006-01, од 
17.08.2006 . год. одобравају се средства за финансирање редовне делатности 
Скупштине општине ,  у износу од 50.000,00 динара , на позицији 017, економска 
класификација 463- Донације и трансфери осталим нивоима власти. 

18. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве  број 401-174/2006-01, од 
22.08.2006 . год. одобравају се средства за финансирање редовне делатности Месних 
заједница ,  у износу од 114.000,00 динара , на позицији 147, економска класификација 
511- Зграде и грађевински објекти. 
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19. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве  број 401-184/2006-01, од 
07.09.2006 . год. одобравају се средства за финансирање редовне делатности Црвеног 
крста,  у износу од 150.000,00 динара , на позицији 150, економска класификација 481- 
Дотације невладиним организацијама. 

20. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве  број 401-194/2006-01, од 
21.09.2006 . год. одобравају се средства за финансирање редовне делатности Фонда за 
грађевинско земљиште ,  у износу од 200.000,00 динара , на позицији 114, економска 
класификација 424- Специјализоване услуге. 

21. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве  број 401-195/2006-01, од 
21.09.2006 . год. одобравају се средства за финансирање редовне делатности  
општинске управе,  у износу од 150.000,00 динара , на позицији 037, економска 
класификација 426 – материјал 

22. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве  број 401-196/2006-01, од 
21.09.2006 . год. одобравају се средства за финансирање редовне делатности  Фонда за 
водопривреду  ,  у износу од 200.000,00 динара , на позицији 126, економска 
класификација 423 – Услуге по уговору. 

23. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве  број 401-203/2006-01, од 
28.09.2006 . год. одобравају се средства за финансирање редовне делатности  Дечијег 
вртића " Наша радост" , позиција 88, економска  класификација 421 – Стални 
трошкови у износу од 70.000,00 динара. 

24. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве  број 401-204/2006-01, од 
28.09.2006 . год. одобравају се средства за финансирање редовне делатности  Фонда за 
водопривреду у износу од 50.000,00 динара , позиција 127, економска класификација 
424-Специјализоване услуге. 

25. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве  број 401-205/2006-01, од 
28.09.2006 . год. одобравају се средства за финансирање редовне делатности  Физичке 
културе , позиција 82, економска класификација  481- Дотације спортским 
манифестацијама.у износу од 50.000,00 динара. 

26. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве  број 401-216/2006-01, од 
12.10.2006 . год. одобравају се средства за финансирање редовне делатности  
Скупштине општине  у износу од 102.500,00 динара, позиција 016, економска 
класификација 451- Учешће у финансирању пројеката ЕАР. 

27. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве  број 401-240/2006-01, од 
31.10.2006 . год. одобравају се средства за финансирање редовне делатности  Народне 
бибилиотеке " Р: Домановић"  у износу од 110.000,00 динара, позиција 066, економска 
класификација 421- Стални трошкови, 90.000,00 динара и позиоција 076, економска 
класификација 513- остала основна средства у износу од 20.000,00 динара.. 

28. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве  број 401-241/2006-01, од 
31.10.2006 . год. одобравају се средства за финансирање редовне делатности  Дечијег 
вртића " Наша радост" екон. класификација 415- Накнаде запосленима ,у износу од 
40.000,00 динара и позиција 092, економска класификација 425- текуће поправке и 
одржавање 30.000,00 динара. 

29. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве  број 401-242/2006-01, од 
31.10.2006 . год. одобравају се средства за финансирање редовне делатности  Месних 
заједница  у износу од 50.000,00 динара., позиција 141, економска класификација 423- 
услуге по уговору. 

30. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве  број 401-243/2006-01, од 
31.10.2006 . год. одобравају се средства за финансирање редовне делатности  
Председника општине  у износу од 7.000,00 динара., позиција 003, економска 
класификација 421- Стални трошкови. 

31. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве  број 401-244/2006-01, од 
31.10.2006 . год. одобравају се средства за финансирање редовне делатности  
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Скупштине општине  у износу од 20.000,00 динара., позиција 10, економска 
класификација 421- Стални трошкови. 

32. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве  број 401-247/2006-01, од 
31.10.2006 . год. одобравају се средства за финансирање редовне делатности  
општинске управе   у износу од 150.000,00 динара., позиција 037, економска 
класификација 426- Материјал. 

33. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве  број 401-263/2006-01, од 
20.11.2006 . год. одобравају се средства за финансирање редовне делатности  Народне 
библиотеке " Р: Домановић"   у износу од 3.000,00 динара., позиција 064, економска 
класификација 415- Накнаде за запослене. 

34. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве  број 401-264/2006-01, од 
20.11.2006 . год. одобравају се средства за финансирање редовне делатности  
Културног центра  у износу од 178.000,00 динара, екон. класификација 415- Накнаде 
за запослене- 10.000,00, 422- Трошкови путовања -10.000,00 динара,423- Услуге по 
уговору – 150.000,00 динара  и 424- специјализоване услуге – 8.000,00 динара. 

35. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве  број 401-265/2006-01, од 
20.11.2006 . год. одобравају се средства за финансирање редовне делатности  
Скупштине општине   у износу од 115.000,00 динара, и то на;  екон. класификација 
426- Материјал- 80.000,00, 481- Дотације невладиним организацијама  -30.000,00 
динара,482- Порези, обавезне таксе и казне у износу од  –5.000,00 динара   

36. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве  број 401-266/2006-01, од 
20.11.2006 . год. одобравају се средства за финансирање редовне делатности  Месних 
заједница    у износу од 100.000,00 динара, позиција 141, економска класификација 
423- услуге по уговору. 

37. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве  број 401-279/2006-01, од 
28.11.2006 . год. одобравају се средства за финансирање редовне делатности  Дечијег 
вртића " Наша радост"  у износу од 80.000,00 динара  и то на; 425- текуће поправке и 
одржавање – 50.000,00 динара и 426- материјал  - 30.000,00 динара. 

38. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве  број 401-280/2006-01, од 
28.11.2006 . год. одобравају се средства за финансирање редовне делатности  
Скупштине општине у износу од 100.000,00 динара, позиција 018, економска 
класификација 472- накнада за социјалну заштиту из буџета. 

39. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве  број 401-281/2006-01, од 
28.11.2006 . год. одобравају се средства за финансирање редовне делатности  
општинске управе  у износу од 20.000,00 динара, позиција 029, економска 
класификација 414- Социјална давања запосленима. 

40. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве  број 401-282/2006-01, од 
28.11.2006 . год. одобравају се средства за финансирање редовне делатности  
Културног центра " Р. Домановић" из Раче   у износу од 30.000,00 динара, позиција 
052, економска класификација 422- Трошкови путовања. 

41. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве  број 401-283/2006-01, од 
28.11.2006 . год. одобравају се средства за финансирање редовне делатности  Народне 
библиотеке  " Р. Домановић" из Раче   у износу од 50.000,00 динара, позиција 076, 
економска класификација 513- остала основна средства . 

42. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве  број 401-284/2006-01, од 
30.11.2006 . год. одобравају се средства за финансирање редовне делатности  Физичке 
културе,  у износу од 60.000,00 динара, позиција 082, економска класификација 481- 
Дотације невладиним организацијама. 

43. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве  број 401-285/2006-01, од 
30.11.2006 . год. одобравају се средства за финансирање редовне делатности  Месних 
заједница , у износу од 50.000,00 динара., позиција 142, економска класификација 424- 
специјализоване услуге. 
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44. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве  број 401-286/2006-01, од 
30.11.2006 . год. одобравају се средства за финансирање редовне делатности  Народне 
библиотеке " Р. Домановић" у износу од 80.000,00 динара, позиција 066, економска 
класификација 421- стални трошкови. 

45. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве  број 401-287/2006-01, од 
30.11.2006 . год. одобравају се средства за финансирање редовне делатности  Фонда за 
локалне и некатегорисане путеве , у износу од 100.000,00 динара, позиција 102, 
економска класификација 423-услуге по уговору -50.000,00 динара и позиција103, 
екон.класиф.424- специјализоване услуге-50.000,00 динара. 

 
Прве измене и допуне Одлуке о буџету општине Рача за 2006.годину извршене су на 

седници Скупштине општине Рача од 15.12.2006.године.Овом првом изменом и допуном 
Одлуке о буџету за 2006.годину извршено је усклађивање прихода и примања и расхода и 
издатака  буџета. Укупна средства буџета су смањена са 162.526.365,00 динара на 
128.510.283,00 динара, при чему су средства буџета остала непромењена односно 
износила су  78.061.365,00, док су средства сопствених и осталих извора смањена са 
84.465,00 динара на 50.448.918,00 динара. 

Након ребаланса буџета коришћена су средства текуће буџетске резерве у складу са 
чл.48. Закона о буџетском систему и то: 

1. Решењем о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-301/2006-01 од 
18.12.2006.године , одобрени износ од 431.000,00 динара из текуће резерве распоређује се 
на следеће кориснике: Скупштина општине за накнаде запосленима- 10.000,00 динара и  
позицију 012, Услуге по уговору -30.000,00 динара; Председник и заменик за позицију 
003, ек.класиф.421- стални трошкови– 1.000,00 динара; Општинској управи за накнаде 
запосленима 10.000,00 динара; Културном центру " Р.Домановић" за специјализоване 
услуге 20.000,00 динара; Фонду за локалне и некатегорисане путеве за сталне трошкове 
10.000,00 динара и за услуге по уговору 300.000,00 динара; Месним заједницама за 
материјал 50.000,00 динара. 

2. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-320/06-01 од 
29.12.2006. године. у износу од 230.000,00 динара и то: Средњој школи износ од 20.000,00 
динара; Фонду за локалне и некатегорисане путеве, екон.класиф.- услуге по уговору- 
200.000,00 динара, и Месним заједницама на позицији 147, економска класификација 511-
Зграде и грађев. објекти износ од 10.000,00 динара. 
 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 
 
 

 
 

Средства сталне  буџетска резерва су  у 2006.години планирана као 
посебна апропријација , у складу са чл. 49. Закона о буџетском систему 

 ( Службени гласник РС 9/2002,87/2002,66/2005 и 85/2006).  
Планирана средства су износила 390.307,00 динара и у 2006.години није 

било  коришћења средстава  сталне буџетске резерве. 
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ПРИЛОГ III 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О УТРОШКУ СРЕДСТАВА ПРЕНЕТИХ ШКОЛАМА И 
МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

 
 

1) Основна школа Карађорђе Рача је на име трансфера преко конта 
463121- Текуће донације и трансфери нивоу Републике , из буџета општине 
добила (у хиљ.динара) – 3.193, за следеће намене: 

За покриће текућих расхода ( у хиљ.динара)- 2.851 и то: 
- 415- Накнада за запослене- 26 
- 421- Стални трошкови- 1.828 
- 422- Трошкови путовања – 680 
- 423- Услуге по уговору – 84 
- 425 – Текуће поправке и одржавање – 45 
- 426 – Материјал- 169 
- 482 – Порези, обавезне таксе и казне- 19 
За покриће издатака за нефинансијску имовину (у хиљ.дин.)- 342 и то: 
511 – Зграде и грађевински објекти – 342 
 
 

2) Средња школа у Рачи је на име трансфера преко конта 463121- Текуће 
донације и трансфери нивоа Републике,  из буџета општине  добила ( у 
хиљ.дин.)- 1.817 
За покриће текућих расхода и то: 
-    415-  Накнада за запослене -345 
- 421- Стални трошкови – 1.247 
- 422- Трошкови путовања – 9 
- 423 – Услуге по уговору – 9 
- 425 – Текуће поправке и одржавање – 62 
- 426 – Материјал – 145 
 
 
3) Месне Заједнице : У прилогу су табеле које приказују приходе месних 
заједница по извору (Табела бр.3) и расходе по економској 
класификацији (Табела бр. 4). 
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Табела број 4 

Расходи месних заједница по економској класификацији и врсти прихода 
                      Економска класификација                                                                                                      

Месне заједнице 
421 423 424 425 426 451 471 481 482 483 511 512 Укупно 

Рача - укупно 57 1.215 117  250 317  274   74  2.304 
Расходи фин.приход. из буџета општине 0            0 
Расходи фина.приходим из осталих извора  57 1.215 117  250 317  274   74  2.304 

Сараново- укупно 27 955 10 42 108        1.142 
Расходи фин.приход. из буџета општине 0 379   83        462 

Расходи фина.приходим из осталих извора  27 576 10 42 25        680 
Борци- укупно 5 505      7     517 

Расходи фин.приход. из буџета општине  505           505 
Расходи фина.приходим из осталих извора  5       7     12 

Трска- укупно 23 3   44        70 
Расходи фин.приход. из буџета општине             0 

Расходи фина.приходим из осталих извора  23 3   44        70 
Бошњане- укупно  56 82   116 20  3  2   279 

Расходи фин.приход. из буџета општине  81   45        126 
Расходи фина.приходим из осталих извора  56 1   71 20  3  2   153 

Сепци- укупно 70 14 76  34   3  18 228  443 
Расходи фин.приход. из буџета општине 17  38  12   3  14 228  312 

Расходи фина.приходим из осталих извора  53 14 38  22     4   131 
Ђурђево- укупно  6 197 3  12        218 

Расходи фин.приход. из буџета општине  100           100 
Расходи фина.приходим из осталих извора  6 97 3  12        118 

Вучић- укупно 64 92 30  76   4 1   7 274 
Расходи фин.приход. из буџета општине 3 52   45        100 

Расходи фина.приходим из осталих извора  61 40 30  31   4 1   7 174 
Велико Крчмаре- укупно 4 102 71  1    1    179 

Расходи фин.приход. из буџета општине  102 36          138 
Расходи фина.приходим из осталих извора  4  35  1    1    41 

Мирашевац- укупно  9 65 30  81        185 
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Расходи фин.приход. из буџета општине  16   4        20 

Расходи фина.приходим из осталих извора  9 49 30  77        165 
Д.Јарушице- укупно 108  17        80  205 

Расходи фин.приход. из буџета општине   17        80  97 
Расходи фина.приходим из осталих извора  108            108 

Д.Рача- укупно 190 74 15  151   2     432 
Расходи фин.приход. из буџета општине  40   102        142 

Расходи фина.приходим из осталих извора  190 34 15  49   2     290 
М.Крчмаре- укупно 1 127 11  11    2  12  164 

Расходи фин.приход. из буџета општине 1 127 11  11    2  12  164 
Расходи фина.приходим из осталих извора              0 

Вишевац- укупно 14 76   46     17   153 
Расходи фин.приход. из буџета општине             0 

Расходи фина.приходим из осталих извора  14 76   46     17   153 
Поповић- укупно 8 255 8  18        289 

Расходи фин.приход. из буџета општине  175           175 
Расходи фина.приходим из осталих извора  8 80 8  18        114 

Сипић- укупно 53 3 3  45        104 
Расходи фин.приход. из буџета општине             0 

Расходи фина.приходим из осталих извора  53 3 3  45        104 
УКУПНО 695 3.765 391 42 993 337  293 4 37 394 7 6.958 
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ПРИЛОГ IV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
 

Одлука о задуживању општине Рача донета је на  седници Скупштине 
општине Рача  15.11.2005.године,број одлуке 020-2/2005-01. На истој седници је 
образована и Комисија која је добила овлашћење да спроведе поступак  набавке и 
изабере најповољнијег понуђача. После спроведеног поступка набавке у 
отвореном поступку као најповољнији понуђач изабрана је "ВОЈВОЂАНСКА 
БАНКА " АД и извршено је задуживање у износу од 19.000.000,00 динара, 
номинална каматна стопа 7,50%, ефективна каматна стопа 7,61%,  грејс период 
од две године. Средства кредита су у пуном износу и утрошена у 2006.години  и 
то 5.000.000,00 динара за финансирање колектора отпадних вода, преко Фонда за 
грађевинско земљиште и 14.000.000,00 динара за изградњу локалних путева, 
преко Фонда за локалне и некатегорисане путеве, како је Одлуком о буџету за 
2006.годину било и планирано.  

У 2006.години није било давања гаранција , јер је то у надлежности 
Републике, у складу са одредбама Закона о јавном дугу. 
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ИЗВЕШТАЈ О  ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2006.ГОДИНУ 

 
 
 
Одлука о буџету општине Рача за 2006. годину донета је на седници Скупштине 
општине Рача  одржаној дана 14.12.2005. године . Планирани укупни приходи били 
су 162.526.365,00 динара од чега су буџетски приходи планирани у износу од 
78.061.365,00 динара  а приходи из осталих извора у износу од 65.465.000,00  динара 
, средства од задуживања код домаћих пословних банака у износу од 19.000.000,00 
динара. 
Текући расходи и издаци  су планирани у износу  од 162.526.365,00 динара. 
Исказани буџетски дефицит је планиран да се покрије  средствима кредита. 
Да би се ускладили приходи и примања и расходи и издаци  на седници Скупштине 
општине Рача од 15.12.2006. године  донета је одлука о  Првој измени и допуни 
одлуке о буџету за 2006.годину, где су  смањана укупна  средства буџета на 
128.510.283,00 динара. Смањење је извршено у делу сопствених и осталих извора из 
разлога што су поједина Министарства која су имала заједничко учешће са 
општином у одређеним пројектима своје обавезе измирила директно извођачу 
радова , што значи да нису оптерећивала наш буџет, па је за њихово учешће смањен 
износ средстава из осталих извора где су била планирана у нашој одлуци о 
буџету.Тако да су укупни приходи и примања планирани  ( у хиљ.динара): 

- из буџетских средстава-78.061.  
- из осталих извора -31.449 
- из кредита -19.000 
Остварени приходи и примања буџета ( у хиљ. динара): 
- из буџетских  средстава – 62.837 
- из осталих извора -29.707 
- из кредита 19.000 

Остварење укупних прихода било је 87% од планираних средстава. 
Укупни расходи и издаци планирани су  ( у хиљ.динара) – 128.510: 

- из буџетских средстава 78.061 
- из осталих извора -31.449 
- из кредита – 19.000 
Извршени расходи и издаци укупно( у хиљ.динара) 108.268: 
-из буџетских средстава- 62.454 
- из осталих извора -26.814 
- из кредита- 19.000 
 
Извршени укупни расходи и издаци у односу на план су ( у хиљ. динара) -108.268  
или 84%. 
 
Разлика између прихода и примања и расхода и издатака је  у хиљ.дин.-3.267 и то 
су средства која се преносе у наредну годину. 
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Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци према корисницима износе 
у хиљ.динара:                                                  Табела бр.5 
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Текући расходи  и 
издаци из  буџетских и 

осталих извора   %   

      Планирано Остварено   

1 Председник и заменик општине 1.01 110 
 

2.119 1.885 89 
2 Скупштина општине  1.02 110 5.856 4.936 84 
2 Изборна комисија 1.03 160 685 458 67 
3 Општинско веће 1.04 110 75 19 25 
5 Општинска управа 2 410 22.434 20.868 93 
6 Основно образовање 2.01 912 3.810 3.193 84 
7 Средње образовање 2.02 920 2.120 1.817 86 
8 Културни центар 2.03 820 5.860 5.098 87 
9 Библиотека 2.04 820 2.637 2.383 90 

10 Физичка култура 2.05 810 485 351 72 
11 Друштвена брига о деци 2.06 911 11.141 9.603 86 

12 
Фонд за локалне и некатегорисане 
путеве 2.07 620 27.050 24.123 89 

13 Фонд за грађевинско земљиште 2.08 620 25.255 23.101 91 
14 Фонд за водопривреду  2.09 620 4.850 1.797 37 
15 Аграрни буџет 2.10 420 500 153 30 
17 Центар за социјални рад 2.11 90 500 437 87 
18 Месне заједнице 2.13 160 8.681 6.958 80 
19 Опште услуге (мртвозорство) 2.14 130 180 120 67 
20 Дотације невладиним организацијама 2.15 110 630 478 76 

21 Туристичка организација 
   

2.12 473 790 490 62 
22.  Средства резерве        2.16 110 2.852   

 У К У П Н О:     128.510 108.268 84 
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ПРЕГЛЕД ИЗВРШЕНИХ  ДОТАЦИЈА НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 
 
 

 
                                                                             ПЛАН         ИЗВРШЕЊЕ   % 
 
Невладине организације( дотације)                  630                 478               76 
(из табеле бр.5, редни бр.20) 
од тога :               
- Српска Првосл.црквена општина                   200                 185               93  
- ОО Црвеног крста                                            190                 190             100 
- КУД" Филип Вишњић"                                    120                100               83 
- ОО Цивилних инвал. рата                                 10                    3               30 
-    Ватрогасни фонд                                             20                    0                 0 
-    СУБНОР                                                           30                    0                 0 
- Међуопшт.орг.слепих                                        10                    0                 0 
-  Удруж.за церебралну парализу                        10                    0                 0 
- Међуопшт.удружење параплег.                        10                    0                 0 
-  Удружење дијал, транспл. бубреж.                  10                    0                 0 
- Међуопштинско удруж.дистроф.                      10                    0                 0 
- Међуопштинско удруж.глувих                          10                    0                 0 
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-  
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Чл.13. 

 
Завршни рачун буџета општине Рача садржи: 
1) Биланс стања на дан 31.12.2006.године ( Образац 1) 
2) Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2006. до 31.12.2006.године;(Образац 2) 
3) Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2006.до 

31.12.2006.године.( Образац 3) 
4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2006.године до 31.12.2006.године;  
       (Образац 4) 
5) Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између одобрених 

средстава и извршења у периоду од 01.01.2006.године до 31.12.2006.године;  
      (Образац 5) 
6) Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним 

отплатама дугова у периоду 01.01.2006.године до 31.12.2006.године 
7) Извештај о коришћењу средстава текуће и сталне буџетске резерве  у периоду 

01.01.2006.године до 31.12.2006.године;  
8) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године  у периоду 01.01.2006.године до 

31.12.2006.године. 
Извештаји су саставни део ове одлуке и налазе се као посебни прилози. 
 

 
Чл.14. 

 
Извештај о извршењу буџета је саставни део ове одлуке . 

 
Чл.15. 

 
Одлуку о завршном рачуну буџета  општине Рача за 2006.годину, заједно са извештајем о 

извршењу Одлуке о буџету  општине Рача за 2006.годину доставити Управи за Трезор 
најкасније до 15.јуна 2007.године. 

 
Чл. 16. 

 
Ова одлука ће се објавити у службеном гласнику општине Рача. 
 
 
 
Број   020-01/2007-03                                                                          Председник 
Дана   22.06.2007. г.                                                                  Скупштине општине Рача 
                                                                                                           Драгана Живановић 
 
2. 

Skupština opštine Rača na sednici održanoj dana 22.06.2007.godine na osnovu člana 32. stav1. 
tačka 5., Statuta opštine Rača ( ''Sl. glasnik opštine Rača'', br.4/02) a u vezi sa članom  46. Zakona o 
zaštiti od elementarnih i drugih većih nepogoda('' Sl.glasnik SRS '' br.20/77, 24/85, 27/85, 6/89 i 52/89 i '' 
Službeni glasnik RS '' br.53/93,67/93 i 48/94 ), na Predlog Predsednika opštine Rača donela je: 

 
ODLUKU  

O ZAŠTITI OD ELEMENTARNIH I DRUGIH VEĆIH NEPOGODA 
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I OSNOVNE ODREDBE 
 

Član 1. 
Ovom odlukom uređuje se planiranje, organizovanje, usklađivanje, usmeravanje i obezbeđivanje zaštite 
građana i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda i drugih većih nepogoda na teritoriji opštine 
Rača (u daljem tekstu: opština). 
 

Član 2. 
Elementarnim i drugim većim nepogodama (u daljem tekstu: elementarne nepogode), u smislu ove 
odluke, smatraju se: zemljotres, poplava, bujica, atmosferska nepogoda, olujni vetar, grad, suša, snežni 
nanos i lavina, nagomilavanje leda na vodotocima, odronjavanje i klizanje zemljišta, požar, eksplozija, 
nekontrolisano oslobađanje, izlivanje i rasturanje štetnih gasovitih, tečnih ili čvrstih hemijskih i 
radioaktivnih materija, saobraćajna nezgoda, rušenje mostova, bolesti i druge prirodne i veštački stvorene 
pojave većih razmera koje mogu da ugroze živote i zdravlje ljudi i prouzrokuju štetu većeg obima. 
 

Član 3. 
Zaštita od elementarnih nepogoda na teritoriji opštine zasniva se, organizuje i sprovodi na zakonom 
utvrđenim načelima, pravima i obavezama organa opštine, građana, preduzeća, ustanova, mesnih 
zajednica i drugih oblika organizovanja (u daljem tekstu: pravna lica). 
 

Član 4. 
Radi zaštite od elementarnih nepogoda u opštini se planiraju, organizuju i sprovode mere za zaštitu 
elementarnih nepogoda i to: 

- preventivne mere zaštite kojima se sprečavaju elementarne nepogode ili ublažava njihovo dejstvo, 
- mere zaštite u slučaju neposredne opasnosti od elementarnih nepogoda, kojima se sprovode 

neposredne pripreme za učešće u zaštiti, 
- mere učešća u zaštiti, kada nastupe elementarne nepogode, kojima se obezbeđuje učešće snaga i 

sredstava u zaštiti od elementarnih nepogoda i 
- mere ublažavanja i otklanjanja neposrednih posledica nastalih dejstvom elementarnih nepogoda. 

 
Član 5. 

U zaštiti od elementarnih nepogoda opština putem svojih organa, u skladu sa zakonom: 
1. Uređuje, planira, organizuje, usmerava zaštitu od elementarnih nepogoda  i rukovodi tom zaštitom; 
 2. Propisuje mere za zaštitu od elementarnih nepogoda u oblasti urbanizma, prostornog planiranja, 
stanovanja, korišćenja voda, saobraćaja i u drugim oblastima; 
3. U skladu sa mogućnostima obezbeđuje sredstva za organizovanje zaštite i sprovođenja mera za zaštitu 
od elementarnih nepogoda. 
 

Član 6. 
U zaštiti od elementarnih nepogoda opština naročito, u skladu sa Statutom, ovom, odlukom i drugim 
propisima: 
1. uređuje organizovanje i sprovođenje zaštite na teritoriji opštine, obezbeđuje i usklađuje učešće građana, 
organa opštine, mesnih zajednica, pravnih lica i drugih subjekata u zaštiti od elementarnih nepogoda; 
2. izrađuje i donosi plan zaštite od elementarnih nepogoda opštine; 
3. organizuje i sprovodi mobilizaciju građana, pravnih lica, radnih jedinica i organa opštine, radi 
sprovođenja mera za zaštitu od elementarnih nepogoda. 
 
II UTVRĐIVANJE I PROGLAŠAVANJE ELEMENTARNE NEPOGODE 
 

Član 7. 
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Postojanje elementarne nepogode na teritoriji opštine utvrđuje i proglašava Opštinsko veće opštine Rača, 
na predlog nadležnog Odeljenja Opštinske uprave, i to: 
- Odeljenja za imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove, inspekcijske poslove, urbanizam i 
građevinarstvo: 
 - u slučaju poplave, bujice, ili atmosferskih padavina koja ugrožava naseljena mesta na teritoriji opštine 
Rača (komunalni poslovi); 
- u slučaju nagomilavanja leda, na vodotocima, snežnog nanosa i lavine, rušenja mostova, brana i ustava 
na vodotocima i odronjavanja i klizanja zemljišta koje ugrožava saobraćajnice, kao i u slučaju 
saobraćajnih nesreća koje mogu izazvati nastupanje težih posledica po život i zdravlje stanovništva i 
materijalne štete velikog obima ( poslovi saobraćaja); 
- u slučaju zemljotresa i olujnog vetra koji ugrožava naselja, odronjavanja i klizanja zemljišta koje 
ugrožava stambene i druge objekte, nekontrolisanog oslobađanja, izlivanja i rasturanja štetnih gasovitih, 
tečnih, čvrstih radioaktivnih i sl. materija (poslovi urbanizma, izgradnje i zaštite životne sredine; 
-Odeljenje za privredu, buđzet i finansije 
- u slučaju grada, suše, olujnog vetra i drugih atmosferskih nepogoda koje ugrožavaju i prouzrokuju štete 
u poljoprivredi kao i u slučaju stočnih i biljnih zaraznih bolesti (poslovi poljoprivrede); 
- Odeljenje za opštu upravu, društvene delatnosti i skupštinske poslove 
- u slučaju požara, eksplozije (poslovi opšte uprave); 
 - u slučaju epidemije zaraznih bolesti (poslovi mesnih zajednica); 
U ostalim slučajevima - Odeljenje Opštinske uprave nadležano za oblast u kojoj određena pojava preti da 
ugrozi ljude i materijalna dobra ili u kojoj su u najvećoj meri nastale štetne posledice od elementarne 
nepogode. 
Odeljenja Opštinske uprave iz stava 1. ovog člana, dužna su da predlože proglašenje elementarne 
nepogode kad, na osnovu prikupljenih obaveštenja i podataka, ocene da neposredno preti opasnost od 
nastanka elementarne ili druge nepogode, odnosno ako je ona nastala. 
 
III MERE ZA SLUČAJ NASTANKA ELEMENTARNE NEPOGODE 
 

Član 8. 
Predsednik opštine može, ako preti ili je nastala elementarna nepogoda koja ugrožava ili je ugrozila 
zdravlje i živote ljudi ili materijalna dobra u većem obimu na teritoriji opštine ili na teritoriji susedne 
opštine, da naredi: 
1. opštu ili delimičnu mobilizaciju i učešće građana, pravnih lica, organa opštine, radnih jedinica, jedinica 
i štabova civilne zaštite, mesnih zajednica i teritorijalne odbrane, 
2. mobilizaciju materijalnih sredstava neophodnih za potrebe sprovođenja zaštite od elementarne 
nepogode, 
3. uvođenje dežurstva pravnim licima, 
4. poseban režim obavljanja određenih komunalnih delatnosti, 
5. posebne mere i postupke higijensko-prfilaktičnog karaktera, 
6. poseban režim saobraćaja, odnosno zabranu saobraćaja, 
7. evakuaciju stanovništva i materijalnih dobara, 
8. određivanje drugačijeg rasporeda radnog vremena,  
9. posebne prioritete u pružanju usluga, 
10. privremenu zabranu pristupa i kretanja u pojedinim područjima, 
11. privremenu zabranu korišćenja određenih pokretnih i nepokretnih stvari; 
12. korisnicima, odnosno vlasnicima, i držaocima pokretnih i nepokretnih stvari, preduzimanje mera radi 
zaštite ovih dobara, kao i da na tim dobrima preduzmu i sprovedu preduzimanje mera radi zaštite ovih 
dobara, kao i da na tim dobrima preduzmu i sprovedu posebne mere zaštite (sklanjanje, delimično ili 
potpuno rušenje objekta, istovarivanje ili uklanjanje materijala, seču stabala, prokopavanje kanala, 
izgradnju nasipa i uništavanje kontaminiranih stvari, zaraženog bilja, biljnih proizvoda, i hrane, 
uništavanje insekata i životinja i drugo). 
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13. korisnicima, vlasnicima, odnosno držaocima prevoznih sredstava, građevinskih i poljoprivrednih 
mašina i drugih uređaja, opreme i alata, da ta sredstva u ispravnom stanju i sa radnom snagom, stave na 
raspolaganje za zaštitu od elementarne nepogode, nadležnom organu na zahtev tog organa. 
14. korisnicima, odnosno vlasnicima stambenih zgrada, stanova, poslovnih prostorija, i drugih zgrada i 
prostorija, da po naredbi nadležnog organa, prime na privremeni smeštaj evakuisano stanovništvo i 
materijalna dobra sa ugroženog područja, 
15. korisnicima, vlasnicima, odnosno držaocima odeće, obuće, hrane i drugih materijalnih sredstava, da 
stave ta sredstva na raspolaganje nadležnom organu za potrebe zaštite od elementarnih nepogoda, 
16. prioritetan i besplatan prevoz građana, koji po naređenju nadležnog organa, učestvuju u zaštiti od 
elementarnih nepogoda i 
17. druge mere za otklanjanje i ublažavanje posledica od elementarnih nepogoda utvrđenih odredbama 
člana 10. ove odluke i Planom zaštite od elementarnih nepogoda opštine. 
 
IV PLANIRANJE ZAŠTITE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA 
 

Član 9. 
Planiranje zaštite od elementarnih nepogoda obuhvata procenjivanje moguće ugroženosti teritorije opštine 
od elementarnih nepogoda i utvrđivanje mera za zaštitu od elementarnih nepogoda, uzimajući kod 
procenjivanja ugroženosti u obzir naročito: 
1. Za zemljotres - seizmičke karakteristike teritorije opštine, intenzitet mogućeg zemljotresa, ugroženost 
naselja i građevinskih objekata u odnosu na procenjeni intenzitet zemljotresa (tip naselja, i građevinskih 
objekata u odnosu na procenjeni intenzitet zemljotresa (tip naselja, vrste objekta, i materijala od kojeg su 
izgrađeni, konstruktivni sistem gradnje i drugo), posledice zemljotresa od pet i više stepeni merkalijeve 
skale za pojedine vrste građevinskih objekata (procenu objekata koji bi bili neoštećeni, lakše oštećeni, 
teško oštećeni i srušeni), i mogući broj povređenih i poginulih. 
2. Za poplave i nagomilavanje leda na vodotocima - evidenciju vodotoka i akumulacija koje mogu biti 
uzrok poplava: hidrometeorološke uslove za proglašavanje elementarne nepogode (vodostaji, stanje leda i 
drugo), funkcionalnost i stepen izgrađenosti zaštitnih vodoprivrednih i vodozaštitnih objekata i uređaja 
(broj, vrsta, dimenzija i dr.) veličinu ugroženih područja i stepen izgrađenosti (površina, naseljenost, 
industrija, putna mreža), kulturu zemljišta ugroženog poplavom, pregled mogućih veštačkih retenczija 
(površina, zapremina, lokacije, proseci i nasipi, vodostaji merodavni za prosecanje i sl.). lokalizacione 
nasipe (opis, lokacije, dimenzije, pozajmišta materijala), lokalitete kritične za formiranje ledenih barijera 
(opis, stacionaža i dimenzije profila vodotoka), ugrožene rejone i lokalitete područja ugroženih od 
poplava i podzemnih voda (topografsko hidrografske karte) sa podacima o ugroženim lokalitetima i 
zaštitnim objektima za odbranu od poplava i nagomilavanja leda. 
3. Za požare - Broj i vrstu vatro-opasnih objekata (stambeni, industrijski, javni i drugi) osetljivost 
objekata na požare, gustinu izrađenosti objekata po rejonima, vrstu objekata (materijal, spratnost, požarna 
opterećenost), širinu i prohodnost saobraćajnica; vrstu i stanje instalacija, elektroinstalacije, gasovod, i 
dr.), način snabdevanja vodom (broj i raspored hidranata, bunara, cisterni i dr.), izvore toplote i šumske 
komplekse (vrste šuma, uređenost, prohodnost, način eksploatacije). 
4. Za snežni nanos i poledicu - najugroženije terene i saobraćajnice od snežnih nanosa i poledica, 
pregled kritičnih mesta, naselja koja mogu da ugroze snežni nanosi, lokalitete i dužinu infrastrukture ( 
putevi, mostovi) ugrožene od snežnih nanosa i posledica. 
5. Za odronjavanje i klizanje zemljišta - pregled kritičnih mesta ugroženih odronjavanjem, pregled i 
opis aktivnih i mogućih klizišta, geološki sastav zemljišta i propusnost tla i pregled naselja ispod klizišta 
sa brojem objekta i brojem stanovnika. 
6. Za epidemije - broj i strukturu stanovnika, nivo higijensko zdravstvene kulture, zarazne bolesti, koje 
su se kao epidemije javljale na teritoriji i karakteristike tih bolesti, higijenske uslove sa posebnim osvrtom 
na mogućnost zagađivanja vode, kvalitet vode, stanje higijensko-epidemiološke službe i stanje komunalne 
higijene. Identifikacija rizičnih grupa i biološki osetljivih grupacija koje doprinose pojavi i širenju 
zaraznih bolesti. 



Број 2, страна 26 Службени гласник општине Рача 12.07.2007. године 

Sanitarno-higijenski uslovi u objektima za kolektivni boravak dece i omladine, kao stanje u zdravstvenim 
ustanovama i radničkim restoranima. 
7. Za biljne zarazne bolesti - ukupne površine poljoprivrednog i šumskog zemljišta u hektarima, vrste 
biljnih kultura, skladišne kapacitete sa vrstom i načinom uskladištenja bilja i biljnih proizvoda, 
organizovanost službe za praćenje i prognoziranje ugroženosti bilja od zaraznih bolesti i biljnih štetočina 
koje najčešće ugrožavaju teritoriju. Identifikacija proizvodnje semena i sadnog materijala, način kontrole, 
posebno kontrole bilja u prometu. 
8. Za stočne zarazne bolesti - brojnost i strukturu stočnog fonda u privatnom i društvenom sektoru, 
zarazne bolesti koje mogu ugroziti stočni fond, organizovanost i broj veterinarskih stanica, pregled stanja 
stočnog fonda po naseljima i mesta i način skladištenja većih količina mesa i drugih namirnica 
životinjskog porekla, pregled objekata u kojima se: drže, proizvode, prodaju i kolju životinje, proizvode, 
prerađuju skladište i prodaju proizvodi, sirovine i otpaci životinjskog porekla, stočna hrana, lekovi 
pomoćna lekovita sredstva, sredstva za dijagnostička ispitivanja i sredstva za dezinfekciju, dezinsekciju i 
deratizaciju. 
9. Za saobraćajne nesreće - pregled saobraćajnica, puteva i pruga i opasnih mesta na njima, pregled i 
stanje objekata na saobraćajnicama (mostovi, propusti, zaštitne mreže, branici i dr.), mogućnost poplave 
saobraćajnica i njihovog ugrožavanja klizanjem i odronjavanjem zemljišta, snežnim nanosima i drugim 
atmosferskim padavinama i poledicom, gustinu i vrstu saobraćaja, mesta ukrštanja pruga i puteva i 
signalizaciju i način regulisanja saobraćaja. 
10. Za eksplozije - pregled organizacija koje se bave proizvodnjom, prevoženjem, uskladištenjem i 
prometom eksplozivnih materija sa vrstama i prosečnim količinama lako zapaljivih i eksplozivnih 
materija u spremištima, stanje protivpožarne, tehničke i druge zaštite, stanje skladišta za smeštaj lako 
zapaljivih i eksplozivnih materija, način i pravce prevoženja eksplozivnih materija, pregled organizacija u 
kojima postoji velika opasnost od eksplozije (skladišta nafte, benzinske pumpe i dr.) i ugrožene rejone i 
objekte u kojima se radi sa eksplozivom (ugrožena zona, broj stanovnika, vrsta i konstrukcija objekata i 
dr.) 
11. Za nekontrolisano oslobađanje, izlivanje i rasturanje štetnih gasovitih ili čvrstih, hemijskih i 
radioaktivnih materija  
Evidentiranje korisnika i lokaliteta na kojima se drže i koriste ove materije, moguće posledice i 
organizaciju propisanih tehničkih i bezbedonosnih mera pri skladištenju, korišćenju i prevozu ovih 
materija i procenu mogućnosti za sprečavanje posledica. 
Procena moguće ugroženosti za pojedine elementarne nepogode sadrži i zaključke o tome gde i u kom 
području se može realno očekivati elementarna nepogoda i kolikog bi bila intenziteta, koliko bi žrtava 
izazvala i kolike bi bile materijalne štete, da li postoje objektivni uslovi da se nepogoda spreči, da li se 
snagama i sredstvima kojima se raspolaže mogu ublažiti i otkloniti posledice ili je neophodno da se traži 
pomoć od koga i u čemu. 

Član 10. 
Mere za zaštitu od pojedinih elementarnih nepogoda obuhvataju naročito: 
1. U zaštiti od zemljotresa:  
- Preventivne mere za zaštitu, kao što su: utvrđivanje seizmičkih karakteristika teritorije, obezbeđenje 
poštovanja propisa o tehničkim normativima za izgradnju na seizmičkim područjima, primenu 
urbanističkih mera za zaštitu kod planiranja naselja, obezbeđenja potrebnih uslova pri projektovanju i 
izgradnji objekata (otpornost, elastičnost, spratnost i dr.) i obezbeđivanje pravilnog izbora lokacije za 
stambene, privredne i druge objekte. 
- Mere za ublažavanje i otklanjanje posledica, kao što su: organizacija raščišćavanja ruševina i spasavanja 
zatrpanih, način izvlačenja zatrpanih, pružanje prve medicinske pomoći na licu mesta i opšte medicinske 
pomoći u zdravstvenim ustanovama, način identifikovanja i sahranjivanja poginulih, način gašenja 
eventualnih požara, zbrinjavanje povređenih i ugroženih, način organizovanja higijensko-epidemiološke 
zaštite, način izvlačenja i obezbeđenja materijalnih dobara iz oštećenih i porušenih objekata, način 
regulisanja saobraćaja za vreme intervencije, način sanacije otklanjanje posledica od zemljotresa. 
2. U zaštiti od poplava  



Број 2, страна 27 Службени гласник општине Рача 12.07.2007. године 

- Preventivne mere za zaštitu, kao što su: istraživanje mogućnosti za pojave poplava, organizaciju 
osmatranja i praćenje hidrometeorološke situacije i prognoze, izgradnja i održavanje zaštitnih 
vodoprivrednih objekata na vodotocima i akumulacijama, planiranje veštačkih retenzija, organizovanje i 
izvođenje antierozivnih radova na slivovima (pošumljavanje, izrada pregrada za sprečavanje bujica i dr.), 
izvođenje radova na regulaciji vodotoka, izgradnja mreže za odvodnjavanje radi sprečavanja poplave, 
čišćenje kišne kanalizacije i zaštitnih rešetaka, propusta i sl.  
- Mere za ublažavanje i otklanjanje posledica, kao što su: izrada svih vrsta ojačanja i zaštitnih 
vodoprivrednih objekata; izgradnja novih i jačanje starih nasipa vrećama, kamenom, šljunkom, pumpanje 
vode iz depresija u kanalsku mrežu, sanacija zaštitnih vodoprivrednih objekata; uklanjanje rastinja, 
stabala i čvrstog otpada, način obaveštavanja stanovništva od opasnosti od poplava u ugroženom 
području, izgradnja druge - lokalizacione odbrambene linije, evakuacija ljudi i materijalnih dobara, 
organizacija i upotreba snaga i sredstava za sprovođenje mera za ublažavanje i otklanjanje posledica od 
poplava. 
3. U zaštiti od požara:  
- Preventivne mere za zaštitu, kao što su: obezbeđivanje sprovođenja propisa o zaštiti od požara i o 
planiranju, projektovanju i izgradnji objekata (rastresitost, vatrootpornost materijala za izgradnju objekata 
protivpožarnim sredstvima i uređajima u skladu sa propisima, pravilan izbor skladišta vrlo zapaljivog i 
eksplozivnog materijala, pravilan izbor lokacije vatrogasnih jedinica, postavljanje osmatračnica i 
obezbeđenje osmatranja po rejonima, organizacija obaveštavanja o nastalim požarima, obezbeđenje vode 
za gašenje požara (pravilan raspored hidranata, izgradnja pristupnih puteva do reka i jezera, obezbeđenje 
otvorenih bazena i dr.). Obuka građana iz protivpožarne zaštite, zabrana stokiranja zapaljivih i 
eksplozivnih materija u stanovima i druge propisima utvrđene protivpožarne preventivne mere. 
- Mere za ublažavanje i otklanjanje posledica, kao što su: način i mobilizacije snaga i sredstava za gašenje 
požara, način aktiviranja vatrogasnih jedinica, način spasavanja ljudi i materijalnih dobara iz zapaljenih 
objekata, organizacija i upotreba snaga i sredstava za sprovođenje mera ublažavanja i otklanjavanja 
posledica od požara, pregled napajanja strujom i gasom, tečnim gorivima, obezbeđenje evakuisane 
imovine, način lokalizacije požara i sprečavanje daljeg širenja, traženje pomoći od drugih vatrogasnih i 
vojnih jedinica i način angažovanja civilnih lica u gašenju požara. 
4. U zaštiti od snežnih nanosa i poledica:  
- Preventivne mere za zaštitu, kao što su: organizacija zimske službe i pravovremensko obezbeđivanje 
sredstava, mehanizacije i opreme za čišćenje snega, obezbeđivanje materijala za posipanje puteva radi 
sprečavanja klizanja, postavljanje snegobrana na mestima stvaranja snežnih nanosa, tehnologija rada, 
priprema puta, punktova zimske službe, određivanje prioriteta, informisanje učesnika u saobraćaju - 
korisnika, organizacija sistema veza, praćenje razvoja hidrometeorološke situacije i informisanje o 
vremenskoj prognozi, utvrđivanje kritičnih mesta, organizacija osmatranja kritičnih mesta i obaveštavanja 
o povećanju opasnosti i zabrana saobraćaja. 
- Mere za ublažavanje i otklanjanje posledica, kao što su: organizovanje raščišćavanja snežnih nanosa i 
osposobljavanja saobraćajnica prema prioritetu i organizacija i upotreba snaga i sredstava za sprovođenje 
mera za ublažavanje i otklanjanja posledica od snežnih nanosa i poledice. 
Organizovanje pomoći zavejanim naseljima u cilju obezbeđenja materijalne i zdravstvene pomoći. 
5. U zaštiti od odronjavanja i klizanja zemljišta:  
- Preventivne mere za zaštitu kao što su: utvrđivanje kritičnih mesta; drenaža terena, izrada kanala za 
odvođenje vode, izrada potpornih zidova i brana, postavljanje zaštitnih mreža, škarpiranje i 
pošumljavanje terena. 
- Mere za ublažavanje i otklanjanje posledica kao što su: evakuacija stanovništva i materijalnih dobara, 
organizacija i upotreba snaga i sredstava za sprovođenje mera za ublažavanje i otklanjanje posledica od 
odronjavanja i klizanja zemljišta. 
6. U zaštiti od epidemija: 
- preventivne mere za zaštitu, kao što su: opšta zdravstvena preventivna, organizacija i opremanje 
higijensko-epidemiološke službe, praćenje zdravstvenog stanja stanovništva, vakcinacija od mogućih 
zaraznih bolesti, kontrola ispravnosti vode i prehrambenih proizvoda, organizacija redovne dezinfekcije, 
dezinsekcije, i deratizacije radi neutralisanja izvora zaraze, higijenska dispozicija čvrstih i tečnih otpadnih 
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materija, unapređenje kolektivne ishrane i sanitarno-higijenskih uslova u objektima za kolektivni boravak 
dece i omladine, zdravstvenim ustanovama i radničkim restoranima, podizanje nivoa znanja, formiranje 
stavova i promovisanje pozitivnih oblika ponašanja i životnog stila značajnih za prevenciju i kontrolu 
zaraznih bolesti, zdravstveno informisanje stanovništva u saradnji sa mas-medijima. 
- mere za ublažavanje i otklanjanje posledica kao što su: organizovanje za utvrđivanje uzoraka oboljenja i 
kontrola oboljenja, izolacija područja na koje se pojavila epidemija, organizacija karantinskog lečenja 
obolelih, aktiviranje pokretnih mikrobiolških laboratorija, organizovanje vakcinacije stanovništva, 
zabrana određene delatnosti, zabrana pristupa u određene objekte i područja i okupljanja u javnim 
objektima i organizacija i upotreba snaga i sredstava za sprovođenje mera za ublažavanje i otklanjanje 
posledica epidemije. 
7. U zaštiti od biljnih zaraznih bolesti:  
- preventivne mere za zaštitu, kao što su prognozno-izveštajne službe za zaštitu bilja, organizovanje 
pregleda zemljišta i bilja i pregleda prostorija za smeštaj, preradu i čuvanje bilja, kontrola uređaja za 
preradu bilja, kontrola upotrebe sredstava za zaštitu bilja, vršenje meteoroloških osmatranja koja su od 
značaja za pojavu biljnih bolesti i štetočina. 
- mere za ublažavanje i otklanjanje posledica, kao što su: uništavanje zaraženog bilja, dezinfekcija, 
dezinsekcija i deratizacija prostorija za smeštaj, preradu i čuvanje bilja, upotreba sredstava za suzbijanje 
određene biljne zarazne bolesti, zabrana gajenja pojedinih vrsta bilja za određeno vreme, i na određenom 
području, organizacija zabrane stavljanja u promet i upotrebu kontaminiranog bilja i biljnih proizvoda, 
uništavanje kontaminiranog bilja i biljnih proizvoda, stručno osposobljavanje građana za primenu 
zaštitnih sredstava u cilju suzbijanja biljnih bolesti, izrada stručnih uputstava i metoda za utvrđivanje 
prisustva, praćenje pojave i rasprostranjenosti određenih biljnih bolesti i štetočina, i snage i sredstava za 
sprovođenje mera za ublažavanja i otklanjanje posledica biljnih zaraznih bolesti i štetočina. 
8. U zaštiti od stočnih zaraznih bolesti:  
- preventivne mere za zaštitu, kao što su: organizacija sprovođenja veterinarsko-sanitarnih mera u 
proizvodnji, preradi, skladištenju i prometu životinja i namirnica životinjskog porekla, pregled objekata i 
prostora u kome se drže i uzgajaju životinje, veterinarsko-sanitarni pregled životinja za klanje, mesa i 
proizvoda od mesa, kontrola sredstava za zaštitu životinja zaštitno cepljenje životinja i dezinfekcija, 
dezinsekcija i deratizacija prevoznih sredstava i kontrola vode za napajanje životinja i stočne hrane, 
proizvodnje, prometa, čuvanja i upotrebe lekova, sakupljanje i uklanjanje životinjskih leševa, hvatanje, i 
uništavanje pasa i mačaka lutalica, dijagnostički pregledi životinja čije se mleko i mlečni proizvodi 
koriste za ishranu ljudi i životinja, praćenje epizootipološke situacije, sprovođenje dijagnostičkih 
ispitivanja i utvrđivanje uzroka oboljenja ili uginuća životinja. 
- mere za ublažavanje i otklanjanje posledica, kao što su: organičenje ili zabrana kretanja i prometa 
životinja, zabrana održavanja stočnih pijaca, vašara i izložbi, zabrana ispaše, kupanja i napajanja životinja 
na reci i potocima, zabrana klanja zaraženih ili na zarazu sumnjivih životinja, zabrana klanja zdravih 
životinja bez prethodnog pregleda i dozvole veterinara, dezinfekcija lica, dezinsekcija, deratizacija i 
sterilizacija predmeta koji su bili u dodiru sa uzročnikom zarazne bolesti, organizacija karantina za 
životinje, uništavanje zaraženih životinja i proizvoda životinjskog porekla, spaljivanje leševa uginulih 
životinja, zatvaranje obolelih životinja ili zatvaranje zaraženih dvorišta (ekonomija, farmi, objekata), u 
kojima je zarazna bolest utvrđena, popis i obeležavanje životinja i organizacija i upotreba snaga i 
sredstava za sprovođenje mera za ublažavanje i otklanjanje posledica stočnih zaraznih bolesti. 
9. U zaštiti od saobraćajnih nesreća:  
- preventivne mere za zaštitu, kao što su: redovno održavanje saobraćajnica i saobraćajne signalizacije, 
obezbeđenja saobraćajnica koje su podložne poplavi, odronjavanju zemljišta, klizanju i slično (zaštitni 
nasipi, propusti, branici, potporni zidovi, signalizacija, pošumljavanje okoline i dr.), praćenje stanja 
saobraćajnica, sprovođenja propisa o tehničkim normativima, za izgradnju saobraćajnica i zdravstvena 
kontrola vozača. 
- mere za ublažavanje i otklanjanje posledica, kao što su: organizacija spasavanja i zbrinjavanja 
povređenih i materijalnih dobara, raščišćavanje saobraćajnica i uklanjanje saobraćajnih sredstava, 
opravka saobraćajnica i objekata na njima, organizacija i upotreba snaga i sredstava za sprovođenje mera 
za ublažavanje i otklanjanje posledica saobraćajnih nesreća. 
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10. U zaštiti od eksplozija:  
- preventivne mere za zaštitu, kao što su: obezbeđivanje sprovođenja propisa o zaštiti od eksplozija u 
skladištenju, transportu, prometu i radu sa eksplozivnim materijama, mere za sprečavanje nekontrolisanog 
gomilanja gasova, zapaljivih i eksplozivnih materija, organizacija protivpožarnih mera, deaktiviranje i 
uništavanje eksplozivnih ubojnih sredstava, pravilno određivanje lokacija za skladišta eksplozivnog 
materijala, fizička i tehnička zaštita objekata u kojima se radi sa eksplozivnim materijama ili se skladište 
ove materije. 
- mere za ublažavanje i otklanjanje posledica, kao što su: organizacija spasavanja ljudi i raščišćavanja 
ruševina, gašenja požara i organizacija upotrebe snaga i sredstava za ublažavanje i otklanjanje posledica 
od eksplozija. 
11. U zaštiti od nekontrolisanog oslobađanja, izlivanja i rasturanja štetnih gasovitih, tečnih ili čvrstih 
hemijskih i radioaktivnih materija:  
- preventivne mere za zaštitu, kao što su: primena propisanih tehničkih i bezbedonosnih mera pri 
rukovanju, korišćenju, skladištenju, prevozu i čuvanju štetnih materija. 
- mere za ublažavanje i otklanjanje posledica, kao što su: mere za prikupljanje i neutralisanje štetnih 
materija, obaveštavanje građana o načinu zaštite od štetnih materija, i organizacija i upotreba snaga za 
sprovođenje mera za ublažavanje i otklanjanje posledica. 
Mere iz stava 1. ovog člana utvrđuju se Planom zaštite od pojedinih elementarnih nepogoda opštine 
saglasno proceni moguće ugroženosti teritorije opštine od pojedinih elementarnih nepogoda. 
 

Član 11. 
Plan zaštite od pojedinih elementarnih nepogoda opštine sadrži: 
1. Opšte karakteristike teritorije opštine , kojima se obuhvataju podaci o: 
- geografskom položaju i veličini teritorije, 
- osnovnim karakteristikama zemljišta, 
- klimatskim uslovima, vrsti i količini atmosferskih padavina, 
- hidrografskoj mreži, 
- broju i veličini naselja i njihovim urbanim obeležjima, 
- demografskoj strukturi stanovništva, 
- privrednoj razvijenosti, gustini izgrađenosti privrednih i drugih objekata i o uticaju elementarnih 
nepogoda za obavljanje privrednih i drugih delatnosti. 
- saobraćajnoj infrastrukturi, 
- komunalnoj infrastrukturi, 
- drugim obeležjima i stanju od značaja za zaštitu od elementarnih nepogoda 
2. Procenu ugroženosti od pojedinih elementarnih nepogoda i materijalnih i drugih mogućnosti od značaja 
za zaštitu od elementarnih nepogoda; 
3. Preventivne mere za slučaj neposredne opasnosti od elementarnih nepogoda; 
4. Mere za slučaj nastupanja elementarne nepogode; 
5. Mere za ublažavanje i otklanjanje neposrednih posledica od elementarnih nepogoda; 
6. Rukovođenje zaštitom od elementarnih nepogoda; 
7. Sprovođenje mobilizacije građana, pravnih lica, radnih jedinica i organa opštine za zaštitu od 
elementarnih nepogoda; 
8. Obim i prvenstvo učešća građana i pravnih lica u zaštiti od elementarnih nepogoda; 
9. Način ostvarivanja saradnje i razmene informacija sa službom osmatranja i uzbunjivanja u slučaju 
opasnosti od elementarnih nepogoda, saglasno aktu državnog organa; 
10. Način organizovanja informisanja o elementarnim nepogodama i posledicama elementarnih nepogoda 
i o merama koje se preduzimaju u zaštiti od elementarnih nepogoda; 
11. Način ostvarivanja saradnje sa štabovima i jedinicama civilne zaštite, saglasno aktu državnog organa; 
12. Organizaciju i upotrebu radnih jedinica; 
13. Potrebe za učešćem Vojske Srbije u zaštiti od elementarnih nepogoda; 
14. Zadatke i mere utvrđene Planom zaštite od elementarnih nepogoda republike Srbije; 
15. Zadatke i mere građana, pravnih lica i organa opštine u zaštiti od elementarnih nepogoda; 
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16. Druge mere od značaja za zaštitu od elementarnih nepogoda i podatke o snagama i sredstvima koja 
učestvuju u zaštiti od elementarnih nepogoda. 
 

Član 12. 
Opština, na osnovu procene moguće ugroženosti od elementarnih nepogoda, materijalnih i drugih potreba 
i mogućnosti za zaštitu od ovih nepogoda na teritoriji opštine, utvrđuje za koje se vrste elementarnih 
nepogoda izrađuju planovi zaštite opštine i određuje organe koji te planove izrađuju. 
 

Član 13. 
Plan zaštite od pojedinih elementarnih nepogoda opštine donosi Skupština opštine. 
Opštinsko veće opštine Rača, donosi Odluku o pristupanju izradi Plana zaštite od pojedinih elementarnih 
nepogoda opštine, kojom određuje organe i tela koji izrađuju pojedine delove plana, organ ili telo koje 
koordinira izradu i objedinjava predlog Plana, rokove za izradu i ažuriranje Plana i druga pitanja od 
značaja za sadržaj, donošenje i ažuriranje Plana. 
Pravna lica dužna su da na zahtev nadležnog organa opštine dostave podatke koji su značajni za izradu 
Plana zaštite od pojedinih elementarnih nepogoda opštine. 
Izmene i dopune planova iz stava 1. ovog člana donose se na način i po postupku utvrđenom za donošenje 
planova. 
Na osnovu Plana iz stava 1. ovog člana opštinsko veće opštine donosi operativni plan preventivne zaštite 
za svaku kalendarsku godinu, a na predlog nadležnog Odeljenja Opštinske uprave iz člana 20. ove odluke. 
 

Član 14. 
Pravna lica sa sedištem na teritoriji opštine i pravna lica koja imaju veće organizacione jedinice na 
teritoriji opštine, u kojima kao stalnom obliku organizovanja trajno obavlja delatnost na teritoriji opštine, 
donose plan zaštite od elementarnih nepogoda, planiraju i sprovode mere za zaštitu od elementarnih 
nepogoda, u skladu sa zakonom i ovom odlukom. 
 

Član 15. 
Plan zaštite od elementarnih nepogoda pravnih lica iz člana 14. ove odluke sadrži mere, organizaciju i 
sredstva za zaštitu od poplave, zemljotresa, požara i olujnog vetra i drugih atmosferskih nepogoda, a u 
zavisnosti od vrste delatnosti određena pravna lica svojim planom za zaštitu od elementarnih nepogoda 
obuhvataju i mere, organizaciju i sredstva za zaštitu od sledećih elementarnih nepogoda i to: 
- pravna lica koja obavljaju delatnost u oblasti poljoprivrede - mere za zaštitu od suše, grada i drugih 
atmosferskih nepogoda i od stočnih i biljnih zaraznih bolesti i masovne pojave štetočina,  
- pravna lica koja obavljaju delatnost u oblasti zdravstva - mere za zaštitu od epidemija, 
- pravna lica koja obavljaju delatnost proizvodnje, skladištenja, transporta i prometa eksplozivnih materija 
i pravna lica koja u okviru svoje delatnosti koriste eksplozivne materije - mere za zaštitu od eksplozije, 
- pravna lica koja obavljaju delatnost proizvodnje, skladištenja, transporta i prometa štetnih gasovitih, 
tečnih ili čvrstih i radioaktivnih materija i pravna lica koja u okviru svoje delatnosti, u većim količinama 
koriste ove materije - mere za zaštitu od nekontrolisanog oslobađanja, izlivanja i rasturanja ovih materija, 
- pravna lica koja održavaju puteve, pruge, mostove i saobraćajnu signalizaciju - mere za zaštitu od 
saobraćajnih nezgoda, snežnih nanosa, poledice i lavina i odronjavanja i klizanja zemljišta i rušenja 
mostova, 
- pravna lica koja imaju proizvodne i druge objekte na području u blizini klizišta, odnosno mesne 
zajednice na čijem području postoji opasnost od klizanja zemljišta - mere za zaštitu od klizanja zemljišta. 
- pravna lica koja imaju proizvodne i druge objekte i mesne zajednice na području na kojem postoji 
opasnost od bujica - mere za zaštitu od bujica. 
- pravna lica koja obavljaju delatnost u oblasti vodoprivrede i vodosnabdevanja - mere za zaštitu od 
rušenja brana i ustava i nagomilavanja leda na vodotocima.  
Odredbe člana 10. ove odluke primenjuju i na planiranje i organizovanje za sprovođenje mera za 
sprovođenje mera za zaštitu od elementarnih nepogoda koje svojim planovima zaštite od elementarnih 
nepogoda utvrđuju pravna lica.  
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Član 16. 

Plan zaštite od elementarnih nepogoda pravnih lica iz člana 14. ove odluke sadrži: 
- procenu ugroženosti od pojedinih elementarnih nepogoda, 
- preventivne mere u slučaju neposredne opasnosti od elementarnih nepogoda,  
- mere u slučaju nastupanja elementarne nepogode, 
- mere za ublažavanje i otklanjanje posledica od elementarnih nepogoda, 
- organizaciju rukovođenja zaštitom od elementarnih nepogoda, 
- sprovođenje mobilizacije pravnog lica i njegovih organa, 
- snage i sredstva pravnog lica za zaštitu od elementarnih nepogoda, 
- zadatke i mere koje, u vezi sa zaštitom od elementarnih nepogoda, pravnom licu postavi nadležni organ 
opštine, 
- i druge mere u skladu sa prirodom delatnosti pravnog lica. 
Plan zaštite od elementarnih nepogoda pravnih lica iz člana 14. ove odluke mora biti usklađen sa Planom 
zaštite od pojedinih elementarnih nepogoda opštine. 
 
V PRAVA DUŽNOSTI U ZAŠTITI OD ELEMENTARNIH NEPOGODA 
 

Član 17. 
Skupština opštine:  
- stara se o organizovanju zaštite od elementarnih nepogoda, 
- utvrđuje organizaciju i sprovođenje zaštite od elementarnih nepogoda, 
- prati i usmerava ostvarivanje zaštite od elementarnih nepogoda, 
- usvaja Plan zaštite od elementarnih nepogoda 
- propisuje mere zaštite od elementarnih nepogoda u oblasti urbanizma i prostornog planiranja, 
stanovanja, korišćenja voda, saobraćaja i u drugim oblastima 
- razmatra izveštaje predsednika opštine o mobilizaciji i učešću građana, pravnih lica, radnih jedinica, 
organa opštine i drugih subjekata koji su učestvovali u mobilizaciji, kao i o angažovanju materijalnih 
sredstava. 
- razmatra izveštaje o šteti i visini procenjene štete od elementarnih nepogoda i dostavlja ih Vladi 
Republike Srbije u cilju pružanja pomoći. 
 

Član 18. 
Predsednik opštine, donosi akt o mobilizaciji i nalaže druge mere, u skladu sa članom 8. ove odluke. 
Aktom o naređivanju mobilizacije određuju se i mere za smeštaj, ishranu i obezbeđivanje drugih potreba 
mobilisanih građana iz člana 8. tačka 1. ove odluke. 
Predsednik opštine na prvoj narednoj sednici Skupštine opštine po proglašenju elementarne nepogode, 
podnosi izveštaj o merama preduzetim iz stava 1. i 2. ovog člana. 
 

Član 19. 
Opštinsko veće opštine:  
- stara se o sprovođenju zakona i drugih propisa u oblasti zaštite od elementarnih i drugih nepogoda, 
- usmerava i usklađuje rad Opštinske uprave u planiranju, organizovanju i o sprovođenju mera za zaštitu 
od elementarnih i drugih nepogoda, 
- rukovodi zaštitom od elementarnih nepogoda u okviru prava i dužnosti opštine i naređuje mere utvrđene 
zakonom, propisima donetim na osnovu zakona, ovom odlukom i Planom zaštite od elementarnih i drugih 
nepogoda, 
- ostvaruje saradnju i usklađuje mere sa nadležnim štabom civilne zaštite, službom osmatranja i 
obaveštavanja, i Vojskom Srbije u zaštiti od elementarnih nepogoda, 
- naređuje evakuaciju građana, pravnih lica i materijalnih dobara sa ugroženog područja i stara se o 
smeštaju i zbrinjavanju evakuisanog stanovništva i materijalnih dobara, 
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- stara se o organizaciji i sprovođenju mobilizacije građana, pravnih lica i materijalnih dobara za zaštitu 
od elementarnih i drugih nepogoda, 
- odlučuje o organizovanju prevoza, smeštaja i ishrane građana i radnih jedinica koje učestvuju u zaštiti 
od elementarnih i drugih nepogoda, 
- organizuje i obezbeđuje sprovođenje mera koje u zaštiti od elementarnih i drugih nepogoda narede 
državni organi, 
- daje saglasnost Opštinskoj upravi za zaključivanje ugovora za izradu studija i analiza koje su od interesa 
za zaštitu od elementarnih i drugih nepogoda. 
- utvrđuje štete od elementarnih nepogoda i drugih i podnosi izveštaje Skupštini opštine, 
- zaključuje ugovore o saradnji u sprovođenju zaštite od elementarnih i drugih nepogoda sa susednim i 
drugim opštinama, 
- obrazuje komisije za procenu štete od elementarnih i drugih nepogoda, 
- predlaže Skupštini opštine godišnje programe finansiranja zaštite od elementarnih i drugih nepogoda, 
- odlučuje o naknadama građanima i pravnim licima, koje im u skladu sa zakonom pripadaju, za učešće u 
zaštiti od elementarnih i drugih nepogoda, 
- odlučuje o dodeli pomoći građanima i pravnim licima koja su pretrpela štetu od elementarnih i drugih 
nepogoda, 
- razmatra i odlučuje o drugim pitanjima iz oblasti zaštite od elementarnih i drugih nepogoda iz okvira 
prava i dužnosti opštine u ovoj oblasti ako zakonom, drugim propisima i ovom odlukom nije utvrđena 
nadležnost drugih organa opštine. 
 
 

Član 20. 
Opštinska uprava ( preko svojih Odeljenja i Organa), u zaštiti od elementarnih nepogoda, u okviru 
nadležnosti utvrđenih, u članu 7. ove Odluke postupa na sledeći način: 
- prati stanje u vezi sa zaštitom od elementarnih nepogoda i predlaže preduzimanje mera za zaštitu od 
elementarnih nepogoda, 
- izrađuje pojedine delove Plana zaštite od elementarnih nepogoda opštine i stara se o ažuriranju tog 
plana, 
- vrši nadzor nad sprovođenjem ove odluke, planova i mera za zaštitu od elementarnih nepogoda, 
- donosi rešenja, naredbe i druga akta o pravima i obavezama građana i pravnih lica u skladu sa zakonom, 
- priprema izveštaje u vezi sa elementarnim nepogodama i 
- predlaže izradu studija i analiza značajnih za zaštitu od elementarnih nepogoda i zaključuju ugovore o 
njihovoj izradi, uz prethodnu saglasnost Opštinskog veća opštine. 
Pored poslova iz stava 1. ovog člana,  Opštinske uprava obavlja i poslove: 
- Odeljenje za opštu upravu, društvene delatnosti i skupštinske poslove - upravne i druge poslove u 
vezi sa organizovanjem i izvršavanjem mobilizacije za zaštitu od elementarnih nepogoda, 
organizovanjem i sprovođenjem evakuacije, organizovanjem radnih jedinica, utvrđivanjem sposobnosti 
građana za učešće u zaštiti od elementarnih nepogoda, organizovanjem nadzora u oblasti zaštite od 
elementarnih nepogoda i utvrđivanjem obaveza građana i pravnih lica za davanje materijalnih sredstava 
za potrebe zaštite od elementarnih nepogoda; poslove u vezi sa organizovanjem karantina, socijalnog i 
zdravstvenog zbrinjavanja ugroženog stanovništva i organizovanjem zdravstvenog obezbeđenja 
evakuacije građana i angažovanih radnih jedinica i građana u zaštiti od elementarnih nepogoda; poslove u 
vezi sa organizovanjem informisanja o elementarnim nepogodama, njihovim posledicama i o merama za 
zaštitu od elementarnih nepogoda. 
- Odeljenje za imovinsko pravne, stambeno-komunalne poslove, inspekcijske poslove, urbanizam i 
građevinarstvo - poslove u vezi sa utvrđivanjem i procenom štete od elementarnih nepogoda na 
građevinskim objektima; poslove u vezi sa smeštajem ugroženog stanovništva; poslove u vezi sa 
organizacijom komunalnih usluga na ugroženim područjima; poslove u vezi sa organizacijom prevoza 
snaga i sredstava za zaštitu od elementarnih nepogoda i saobraćajnog obezbeđenja evakuacije i 
mobilizacije; 
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- Odeljenje za privredu, finansije i buđzetske fondove - poslove u vezi sa ostvarivanjem prava 
građana, preduzeća i drugih subjekata na naknade za učešće u zaštiti od elementarnih nepogoda, kao i 
poslove koji se odnose na isplatu pomoći i naknada vezanih za otklanjanje posledica nastale štete; poslove 
u vezi sa obezbeđivanjem i organizovanjem raspodele hrane, lekova i drugih potreba za zbrinjavanje 
stanovništva i snabdevanjem angažovanih radnih jedinica i građana u zaštiti od elementarnih nepogoda; 
poslove u vezi sa utvrđivanjem i procenom šteta u poljoprivredi, šumarstvu i na opremi i sredstvima 
privrednih i drugih organizacija. 
 
OPŠTINSKI ŠTAB ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA 
 

Član 21. 
Za rukovođenje zaštitom od elementarnih nepogoda Skupština opštine svojim aktom formira Opštinski 
štab za zaštitu od elementarnih nepogoda i definiše njegove zadatke. 
U opštinski štab, s obzirom na zadatke određene Zakonom, drugim propisima i Planovima zaštite od 
elementarnih nepogoda, imenuju se pored članova Opštinskog veća i odgovarajuća stručna lica.  
Na čelu Štaba je Predsednik opštine i sa svojim aktom imenuje članove štaba i saradnike.  
 

Član 22. 
Opštinski štab za zaštitu od elementarnih nepogoda, u skladu sa zakonom i drugim propisima vrši sledeće 
poslove: 
1. Prati i ostvaruje uvid u organizaciju i rukovodi sprovođenjem mera zaštite kojima se sprečavaju, 
otklanjaju ili ublažavaju neposredne posledice od elementarnih nepogoda; 
2. Preduzima mere za blagovremeno obaveštavanje građana o opasnostima od elementarnih nepogoda; 
3. Rukovodi radnim jedinicama i mobilisanim građanima i sprovođenjem mera zaštite od elementarnih 
nepogoda; 
4. Usklađuje svoje aktivnosti sa štabom civilne zaštite; 
5. Postavlja zadatke operativnim štabovima, pravnim licima, Opštinskoj upravi i koordinira upotrebu 
snaga i sredstava angažovanih za sprovođenje mera zaštite od elementarnih nepogoda, 
6. Ostvaruje saradnju sa odgovarajućim organima Republike i Vojske radi obezbeđenja i usklađivanja 
učešća jedinica u zaštiti od elementarnih nepogoda. 
U rukovođenju zaštitom od elementarnih nepogoda,  opštinski štab donosi naredbe i rešenja. 
 

Član 23. 
Za sprovođenje mera za zaštitu od elementarnih nepogoda opština organizuje radne jedinice u koje se 
raspoređuju građani koji su sposobni za učešće u zaštiti od elementarnih nepogoda. 
Radne jedinice obrazuje Opštinsko veće za područje opštine i utvrđuje njihovu organizaciju  i sastav i 
imenuje starešine radnih jedinica. 
 

Član 24. 
Način upotrebe radnih jedinica utvrđuje se planovima zaštite od elementarnih nepogoda. 
 

Član 25. 
Sredstva za opremanje radnih jedinica obezbeđuje se u budžetu opštine. 
 

Član 26. 
Poslove u vezi sa organizovanjem opremanjem radnih jedinica i raspoređivanjem građana u radne 
jedinice obavlja opštinska uprava. 

 
Član 27. 

Radnim jedinicama rukovodi Opštinski štab civilne zaštite. 
Radnom jedinicom rukovodi starešina radne jedinice.  
Starešinu radne jedinice određuje Opštinsko veće opštine uz saglasnost nadležnog organa odbrane. 
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Rukovođenje u radnoj jedinici zasniva se na načelima jednostarešinstva i subordinacije i na obavezi 
pripadnika jedinica da izvršava naređenja pretpostavljenog starešine. 
Starešina radne jedinice, iz sastava pripadnika radne jedinice, naredbom, imenuje lica koja u jedinici 
obavljaju starešinske i druge dužnosti, saglasno aktu o organizaciji i sastavu jedinice. 
 

Član 28. 
Rukovođenje radnim jedinicama, odnosno radnom jedinicom ostvaruje se izdavanjem usmenih i pisanih 
naređenja. 
 

Član 29. 
Starešina radne jedinice stara se o sprovođenju mobilizacije i popuni jedinice ljudstvom i materijalno-
tehničkim sredstvima, organizuje rad jedinice u skladu sa odlukom o njenoj upotrebi i stručnim 
uputstvima i naredbama organa rukovođenja zaštitom od elementarnih nepogoda, organizuje snabdevanje 
i mere za zaštitu jedinica, obezbeđuje unutrašnji rad i disciplinu u jedinici i obavlja druge poslove vezane 
za organizovanje i upotrebu jedinice. 
Starešina radne jedinice, obaveštava Opštinsko veće opštine o stanju jedinice i upotrebi radne jedinice, 
kao i o drugim pitanjima značajnim za organizovanje i rad radne jedinice. 
 
 
 
 
VI FINANSIRANJE ZAŠTITE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA 
 

Član 30. 
Sredstva za zaštitu od elementarnih nepogoda obezbeđuju se u budžetu opštine, u skladu sa Zakonom o 
budžetskom sistemu. 
U otklanjanju posledica vanrednih okolnosti (elementarne nepogode), odnosno drugih vanrednih 
događaja, koji mogu da ugroze život i zdravlje ljudi ili prouzrokuju štetu većih razmera koristi se sredstva 
stalne budžetske rezerve. 
 

Član 31. 
Sredstva utvrđena članom 30. ove odluke mogu se koristiti: 
- za sprovođenje preventivnih mera za zaštitu od elementarnih nepogoda; 
- za sprovođenje mera za zaštitu u slučaju neposredne opasnosti od elementarnih nepogoda; 
- za sprovođenje mera zaštite kad nastupi elementarna nepogoda; 
- za sprovođenje mera za ublažavanje i otklanjanje neposrednih posledica od elementarnih nepogoda; 
- na ime učešća opštine u otklanjanju posledica vanrednih okolnosti građanima, preduzećima, ustanovama 
i drugim organizacijama; 
- za troškove angažovanja organa opštine i troškova u vezi sa merama koje oni narede radi zaštite od 
elementarnih nepogoda, kao i za opremanje radnih jedinica koje obrazuje opština. 
 

Član 32. 
Sredstva namenjena za zaštitu od elementarnih nepogoda koriste se u skladu sa godišnjim programom 
finansiranja zaštite od elementarnih nepogoda, koji donosi Skupština opštine. 
O korišćenju sredstava, u skladu sa programom iz stava 1. ovog člana, odlučuje Opštinsko veće opštine. 
 
VII KAZNENE ODREDBE 
 

Član 33. 
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 100.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako ne postupi 
po naredbi iz člana 8. tačka 1. do 17. ove Odluke. 
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Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 2000 do 8.000 dinara i 
odgovorno lice u pravnom licu. 
 

Član 34. 
Novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do50.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako nadležnom 
organu grada, na zahtev tog organa, ne dostavi podatke značajne za izradu Plana zaštite od elementarnih 
nepogoda opštine (član 13. stav 3. ove odluke).  
Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom u iznosu od 5..000 dinara i odgovorno 
lice u pravnom licu.  
 
VIII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  
 

Član 35. 
Izvršni organ opštine je obavezan da u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ove odluke, donese 
Odluku o pristupanju izradi Plana zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda opštine.  
 

Član 36. 
Skupština opštine Rača je obavezna da u roku od šest meseci od dana stupanja na snagu odluke iz člana 
35. ove odluke, donese Plan zaštite od elementarnih i drugih većih nepogoda opštine.  
 

Član 37. 
Pravna lica iz člana 14. ove odluke, su obavezna da u roku od tri meseca od dana donošenja Plana zaštite 
od elementarnih i drugih većih nepogoda opštine, donesu odnosno usklade svoje planove zaštite od 
elementarnih nepogoda sa Planom opštine.  
 

Član38. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Rača".  
 

SKUPŠTINA OPŠTINE RAČA 
 
Broj:020-2/2007-03        Predsednik 
Dana: 22.06.2007.godine      Skupštine opštine Rača 
             Dragana Živanović 

 
 

3. 
Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 10.07.2007. године, на основу члана 32. став 
1. тачка 9. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 4/02, 3/04, 9/04 и 4/05), на 
предлог Председника општине Рача донела је: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању Скупштине ДОО Инкубатор центар "Рача" у Рачи 
 
 

1. У Скупштину друштва ДОО Инкубатор центар "Рача" у Рачи именују се следећи 
одборници:  

- Снежана Јовановић из Вучића; 
- Момир Милановић из Доње Раче; 
- Горан Јовановић из Адровца; 
- Бојан Тимотијевић из Раче; 
- Драган Стојановић из Раче. 
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2. Решење доставити именованим и Инкубатор центру "Рача" у Рачи. 
 

3. Решење ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Рача. 
 

Скупштина општине Рача 
 
 
Број: 020-5/2007-01        Председник 
Датум: 10.07.2007. године      Скупштине општине Рача 
             Драгана Живановић 
 
 
4. 

Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 10.07.2007. године, на основу члана 
32. став 1. тачка 9. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 4/2002), Одлуке о 
измени и допуни Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 3/2004 и 9/2004 и 4/05), 
а у вези са чланом 141. став 2. Закона о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", број 107/05) и 
Сагласности Министарства здравља број 110-00-82/07-02 од 18.04.2007. године, на предлог 
Председника општине Рача донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о давању сагласности на Статут  

Дома здравља "Милоје Хаџић-Шуле" из Раче 
 

I 
Даје се сагласност на Статут Дома здравља "Милоје Хаџић-Шуле" из Раче, који је донео 

Управни одбор Дома здравља "Милоје Хаџић-Шуле" из Раче, на седници од 07.02.2007. године и 
на који је сагласност дало Министарство здравља Републике Србије број 110-00-82/07-02 од 
18.04.2007. године. 
 

II 
Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Рача". 

 
 

Скупштина општине Рача 
 
 
Број: 020-6/2007-01        Председник 
Датум: 10.07.2007. године      Скупштине општине Рача 
             Драгана Живановић 
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1. Одлука о завршном рачуну буџета општине Рача за 2006. годину 1 
2. Одлука о заштити од елементарних и других већих непогода 22 
3. Решење о именовању Скупштине ДОО Инкубатор центар "Рача" у Рачи 35 
4. Решење о давању сагласности на Статут Дома здравља "Милоје Хаџић – Шуле" у Рачи 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Према решењу Министарства за информисање Републике Србије, број 632-00590/93-03 од 
13.05.1993. године, Службени гласник општине Рача уписан је у регистар средстава јавног 
информисања под редним бројем 1461 од 11.05.1993. године. 
Издаје Општинска управа Рача; Главни и одговорни уредник Марија Николић, секретар 
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175. 


