Рача, 30.01.2014. године – број 2

Цена 100,00 динара

САДРЖАЈ

Извештаји
Извештај о остварењу програма коришћења средстава за финансирање унапређења
безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Рача за 2013. годину
Одлуке
Одлука о усвајању Извештаја о остварењу програма коришћења средстава за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Рача за 2013. годину
Одлука о усвајању плана јавних набавки општине Рача за 2014. годину
Решења
Решење о разрешењу и именовању председника Штаба зимске службе за територију општине
Рача за 2013/2014. годину
Решење о образовању Комисије за предлагање (утврђивање) висине накнаде за бесправно
коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача
Решење о накнади трошкова логопедског третмана у Школи са домом за ученике оштећеног
слуха у Крагујевцу
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На основу члана 17,18,19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима («Службени
гласник РС», број 41/09 ) и тачке VI Програма коришћења средстава за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 2011.години на територији Општине Рача
у складу са Решењем Општинског већа општине Рача број 344-17/2010-III од 05.07.2010.
године,
Општински Савет за безбедност саобраћаја на путевима на седници одржаној дана
29.01.2014 године утврђује:
Извештај о остварењу програма коришћења средстава
за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима
на територији општине Рача за 2013. годину
Програмом коришћења средстава за финансирање безбедности саобраћаја на путевима
у 2013. години на територији општине Рача усвојеним на седници општинског већа дана
19.06.2013 године утврђено је да укупно планирани приходи износе 1.900.000,00 динара.
Планиран извор прихода у целости су средства буџета Општине Рача од наплаћених
новчаних казни за саобраћајне прекршаје предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на
путевима, а који су учињени на триторији Општине Рача у периоду од 01.01.2013. до
31.12.2013.године
У периоду 01.01.2013. године до 31.12.2013. године текући приходи од наплаћених
казни за саобраћајне прекршаје на територији општине Рача, уплаћени на текући рачун
буџета износе 1.798.195,50 динара што је 49,85 % више од планираних прихода Одлуком о
буџету општине Рача за 2013 годину (1.200.000,00 динара).
Неутрошена средства из претходне 2012 године 698.603,50динара, тако да укупно
остварени приходи износе 2.496.799,00 динара
Укупно остварени текући расходи износе 1.005.868,33 динара, што је у односу на
планиране приходе 53%, а на остварене приходе 40,29 %
ТАБЕЛА:I
ОСТВАРЕЊЕ ТЕКУЋИХ РАСХОДА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА
ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА
ЗА 2013. ГОДИНУ
ОПИС
1. Поправљање саобраћајне
инфраструктуре у износу од 50% од
планираних прихода
1.1
Израда
пројектно-техничке
документације за постављање лежећих
полицајаца у зонама школа
1.2 Набавка, замена и постављање
хоризонталне и вертикалне саобраћајне
сигнализације на путевима и улицама у
општини Рача

ПЛАН

ОСТВАРЕЊЕ

%

950.000,
00

596.250,00 62,76

270.000,
00

266.250,00 98,6

350.000,
00

0 0
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1.3 Ревитализација путева и улица у
општини Рача
2.Унапређење саобраћајног
васпитања и образовања на
територији општине
2.1.Набавка публикација за децу у
предшколским
установама
и
основним школама општине Рача.
3.Превентивне активности из области
безбедности саобраћаја у општини
Рача
4.Техничко
опремање
јединица
саобраћајне полиције и других органа
надлежних за послове безбедности
саобраћаја
5.Рад
Општинског
савета
за
безбедност саобраћаја
5.1.Трошкови усавршавања чланова
савета (семинари, радионице и сл.)

30.01.2014. године

330.000,
00

330.000,00 100

100.000,
00

55.440,00 55,44

100.000,00

55.440,00 55,44

500.000,00

0 0

250.000,00

100.000,00

323.579,75 129

30.598,58

100.000,00

30.598,00

30.59
30,59

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДСТУПАЊА
извршења прихода и расхода од плана
Приходи су остварени у укупном износу од 2.496.799,00 динара,( 1.798.195,00 у 2013
години и 698.603,50 динара пренета средства из 2012 године) што је 53 % више од
планираних средстава.
1. Расходи за поправљање саобраћајне инфраструктуре су остварени на нивоу плана
У овом извештајном периоду за поправљање саобраћајне инфраструктуре наменска
средстава из текућих прихода буџета општине Рача су трансферисана Фонду за локалне и
некатегорисане путеве општине Рача и Фонду за грађевинско земљиште у износу 266.250,00
динара за израду пројектно-техничке документације за постављање лежећих полицајаца и
износ од 330.000,00 динара за ревитализацију путева и улица у општини Рача( насипање
каменом, ваљање и др,).
2. Расходи за унапређење саобраћајног васпитања и образовања на територији општине
Рача.
У овом извештајном периоду из наменских текућих прихода буџета општине Рача
утрошено је за ове намене 54.440,00 динара. Средства су утрошена за набавку публикација за
децу у основним школама за ученике првог разреда на територији општине. У току месеца
септембра одржано је предавања ученицима првог разреда ОШ „Карађорђе“ у Рачи и
подручним школама у сеоској средини. Настави је одржана два пута у септембру месецу и
децембру укупно присуствовало 295 ученика и 141 родитељ где је том приликом
пригодним видео садржајем као и усменим предавањима приказано правилно учешће деце у
саобраћају као и последица које настају услед непредржавања прописа. У току предавања
ученици су активно учествовали у раду из области безбедности саобраћаја у сарадњи са
представницима чланова савета за безбедност саобраћаја
СО Рача
и општинске
организације Црвеног Крста Рача. У зонама школа према извештају саобраћајне полиције
није долазило до саобраћајних незгода где су учествовала деца ученици свих узраста.
3.Превентивне активности из области безбедности саобраћаја у општини Рача
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Програмом активности из области безбедности саобраћаја планирана су средства за
увођење видео надзора у улицама централног дела градског насеља Рача, како није било
активности у реализацији ове тачке предвиђене програмом није било ни утрошених
средстава.
4. Техничко опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за
послове безбедности саобраћаја.
У 2013. години за техничко опремање јединица саобраћајне полицје утрошено је
323.579,75 динара за набавку лампи, таблица стоп, дигиталног курвиметра, трептача са лед
диодама, сигналних лампи, мерних трака,дигиталног мерача дубине шара, прслука, ручни
рефлектор на упаљач.
5. Рад Општинског савета за безбедност саобраћаја.
У 2013. години по овом основу утрошена су средства у износу 30.590,59 динара за
стручно усавршавање чланова савета-односно присуство семинару безбедност саобраћаја у
локалној заједници.
Савет предлаже општинском већу да усвоји извештај а да се нереализована средства у
износу од 1.490.930,67 динара пренесу за реализацију програма за 2014 годину.
ОПШТИНСКИ САВЕТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА

Број: 021-23/2014-III-01
Дана: 29.01.2014. године

Председник
Општинског савета за безбедност саобраћаја
Драгана Живановић, с.р.

Општинско веће општине Рача, на седници одржаној дана 30.01.2014. године, на
основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/2007), члана 66.
Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 6/2008, 2/2010 и 12/2010) и члана
37. Пословника о раду Општинског већа општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број
1/2009), донело је:
ОДЛУКУ
1. Усваја се Извештај о остварењу програма коришћења средстава за финансирање
унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Рача за 2013.
годину.
2. Саставни део ове Одлуке је Извештај који је усвојио Општински савет за безбедност
саобраћаја на путевима 29.01.2014. године.
3. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и исту објавити заједно са Извештајем у
Службеном гласнику општине Рача.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 021-23/2014-III-01
Дана: 30.01.2014. године

Председник
Општинског већа
Драгана Живановић, с.р.
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Општинско Веће општине Рача на седници одржаној дана 30.01.2014. године, на
основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07), члана 66.
Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 06/08,02/10 i 12/10) и члана 37.
Пословника о раду Општинског већа ("Сл. гласник општине Рача", број 01/09), донело је:
ОДЛУКУ
о усвајању Плана јавних набавки у општини Рача за 2014. годину
1. Усваја се План јавних набавки општине Рача за 2014. годину који садржи следеће
Планове јавних набавки:
- Општинске управе општине Рача
- Фонда за грађевинско земљиште општине Рача
- Фонда за локалне и некатегорисане путеве општине Рача
- Месних заједница општине Рача (Рача, Бошњанњ, Вишевац, Ђурђево,
Борци, Сараново, Сепци, Поповић, Мирашевац, Доња Рача, Вучић, Трска,
Сипић, Мало Крчмаре, Велико Крчмаре и Доње Јарушице)
- Туристичке организације општине Рача
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.
3. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Бр: 021-31/2014-II-01
Дана: 30.01.2014. године

ПРЕДСЕДНИК
Општине Рача
Драгана Живановић, с.р.

Општинско Веће општине Рача на седници одржаној дана 06.01.2014. године, на
основу члана 46 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07), члана 66
Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 06/08,2/10 и 12/10), и члана 37
Пословника о раду Општинског већа ("Сл. гласник општине Рача", број 01/09) и Одлуке о
формирању штаба зимске службе за територију општине Рача за 2013/2014 број 021467/2013-II-01 од 06.11.2013. донело је:

РЕШЕЊE
о разрешењу и именовању председника Штаба зимске службе
за територију општине Рача за 2013/2014 годину.

1. Разрешава се дужности председника Штаба зимске службе за територију
опстине Рача Будимир Миленковић због престанка основа по коме је именован.
2. За председника Штаба зимске службе за територију општине Рача именује се
Јован Голубовић, заменик председника општине.
3.Решење ступа на снагу даном доношења.
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4.Решење објавити у службеном гласнику општине Рача.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Бр. 021-07/2014-II-01
Дана:06.01.2014.године

Председник
Општинског већа
Драгана Живановић, с.р.

Општинско веће општине Рача на основу члана 46. . Закона о локалној самоуправи
(Службени гласник РС број 129/2007 ), члана 66. Статута општине Рача (''Службени гласник
општине Рача'', број 6/2008,02/10 и 12/10 ), члана 37. Пословника о раду општинског већа
општине Рача (''Сл. гласник општине Рача'', бр. 1/2009) и Инструкције за реализацију
Вансудских поравњања Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, бр.
сл/2013 од 26.12.2013.г., на седници одржаној дана 30.01 2014.године донело је :

РЕШЕЊЕ
о образовању Комисије за предлагање (утврђивање) висине накнаде
за бесправно коришћење пољопривредног земљишта у државној својини
на територији општине Рача
I
Образује се Комисија за предлагање (утврђивање) висине накнаде за бесправно
коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача за
агроекономску 2013/2014 годину.
II
У комисију се именују :
1. Биљана Рашић, економиста
2. Драгана Прокић, дипл.инж.агрономије
3. Биљана Петровић , геод.техничар

III
Задатак Комисије је
предлагање (утврђивање) висине накнаде за бесправно
коришћење пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Рача, које
је правно или физичко лице користило или користи противно Закону о пољопривредном
земљишту.
У поступку предлагања (утврђивања) висине накнаде из става 1. овог члана Комисија
је у обавези да се руководи Инструкцијом за реализацију Вансудских поравњања
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, бр. сл/2013 од 26.12.2013.г..
Комисија је у обавези и да након што јој буде достављен Записник републичког
пољопривредног инспектора којим је утврђено бесправно коришћење пољопривредног
земљишта у државној својини, прикупи неопходну документацију у консултацији са
надлежним Министарством, позове у своје просторије узурпатора (бесправног корисника)физичко лице или одговорно лице у правном лицу да потпише понуђено поравњање и
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документацију достави надлежном Министарству ради реализовања Вансудских поравњања
на територији општине Рача.
IV
Ово решење ступа на снагу даном доношења и исто објавити у Службеном гласнику
општине Рача.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 021-28/2014-II-01
Дана: 30.01.2014. године

Председник
Општинског већа
Драгана Живановић, с.р.

Општинско Веће општине Рача на седници одржаној дана 30.01.2014. године, на
основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/07), члана 66.
Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 06/08 , 2/10 и 12/10), и члана 37.
Пословника о раду Општинског већа општине Рача ("Сл. гл. општине Рача" бр. 01/09), ,
донело јe:

РЕШЕЊЕ
о надокнади трошкова логопедског третмана
у Школи са домом за ученике оштећеног слуха
улица Старине Новака 33. у Крагујевцу
1.

Одобравају се новчана средства за плаћање месечног логоппедског третмана и
трошкова превоза ученику „Школе са домом за ученике са оштећеним слухом“
Александру Јовановићу из Адровца на основу чл. 4.тачка 2. подтачка 8. Правилника
о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету.

2.

Висина трошкова логопедског третмана утврдиће се на основу профактуре матичне
школе а трошкови превоза према цени аутобуске карте на релацији Адровац –
Крагујевац-Адровац и броја третмана на месечном нивоу.

3.

Исплату извршити из Буџета општине Рача за 2014.годинураздео 2. глава
2.01,функционална класификација 110, позиција 030, економска класификација 472социјална давања из Буџета

4.

Средства из тачке 1. Овог решења уплатити на текући рачун 840-355666-33

5.

Решење ступа на снагу даном доношења и исто објавити у Службеном гласнику
општине Рача
О б р а з л о ж е њ е

Јовановић Слађана из Адровца обратила се Општинском Већу Општине Рача
захтевом број 401-4/2014-II-01 од 20.01.2014.године, достављајући фотокопију Мишљења
Комисије за процену пружања додатне образовнее, здравствене и социјалне подршке детету

Број 2, страна 8

Службени гласник општине Рача

30.01.2014. године

и ученику. Чланом 4. тачка 2. подтачка 8, Правилника о додатној образовној, здравствееној и
социјалној подршци детету и ученику, предвиђено је да се деци према процени потреба
пружи додатна подршка која захтева додатна финансијска средства, па по том основу деци
припада право надокнаде трошкова за логопедске третмане.
Имајући у виду напред изнето Општинско Веће Општине Рача донело је решење као у
изреци.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 401-4 /2014-II-01
Дана: 30.01.2014. године

Председник
Општинског већа
Драгана Живановић, с.р.

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

