
 
 
Рача, 06.03.2013. године – број 3                      Цена 100,00 динара 
 
 
 
 
 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 
О д л у к е 
Одлука о привременом финансирању спортских организација и клубова у општини Рача 2 
П р а в и л н и ц и 
Правилник о додели средстава из буџета општине Рача за програме у области спорта 3 
Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места у Општинској управи општине Рача број 110-16/2009-IV-00 од 
29.12.2009. године 

6 

Р е ш е њ а 
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине 
Рача број 110-16/2009-IV-00 од 29.12.2009. године 
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Општинско веће општине Рача, на седници одржаној 05.03.2013. године, на основу 
члана 37. Пословника о раду Општинског већа општине Рача ("Сл.гласник општине Рача" 
број 01/09) и члана 22. Правилника о додели средстава из Буџета општине Рача за програме у 
области спорта , број 110-3/2013-II-01, донело је: 

 
О Д Л У К У 

 
   1. Одобравају се финансијска средства из Буџета општине Рача  за 2013.годину за 
привремено финансирање спортских организација и клубова општине Рача до 1/3 
предвиђених средстава Одлуком о Буџету општине Рача, и то: 
- Фудбалским клубовима општинске лиге по 20.000,00 динара. 
                  (ФК „Борац“ Борци, ФК „Младост“ Бошњане, ФК „Напредак“ Мало Крчмаре) 
- Фудбалским клубовима међуопштинске лиге група „Југ“ по 50.000,00 динара 
            ( ФК „Младост-Мото гама“Сараново,   ФК “Победа“ Ђурђево,             
 ФК „Омладинац“ Доња Рача,    ФК „Карађорђе“ Вучић,     
 ФК „Црвена звезда“ Мирашевац,   ФК „Шумадија“ Сипић,     
 ФК „Раднички 1984“ Војиновац и ,  ФК „Победа 1938“ Сепци) 
- Фудбалском клубу „Карађорђе“ Рача,члану Шумадијске лиге 150.000,00 динара 
- Фудбалским клубовима млађих категорија по 30.000,00 динара 
            (ФК „Феникс“ Рача,  ФК  основна школа „Карађорђе“ Рача) 
- Кошаркашком  клубу „Зекас 75“ Рача  за учешће на највећем и најпрестижнијем 

кошаркашком турниру за млађе категорије у Европи, које се играју у Бечу у времену од 
25.-30. марта 2013. године под називом  „Basketball Wien osterturnier 2013.“  340.000,00 
динара. 

 
   2.  Износ одобрених средстава по овој Одлуци о привременом финансирању , ући ће у 
укупан износ средстава планираних Одлуком о Буџету општине Рача за 2013. годину за ове 
намене. 
   3.  Одлука ступа на снагу даном ступања на снагу  Правилника о додели средстава из 
Буџета општине Рача за програме у области спорта , број 110-3/2013-II-01. 

 
О б р а з л  о  ж  е  њ  е 

 
       Општинско веће општине Рача на седници одржаној дана 05.03.2013. године донело је 
Правилник  о додели  средстава из Буџета општине Рача за програме у области спорта , број 
110-3/2013-II-01. У члану 22. Правилника предвиђено је да Општинско веће општине Рача 
може донети Одлуку о привременом финансирању спортских организација и клубова из 
Буџета општине Рача за 2013. годину до доношења Одлуке и расписивања Јавног позива за 
доделу средстава. 
На основу поменутог члана Правилника и члана 37. Пословника о раду Општинског већа, а 
којим је прописано да Општинско веће у складу са законом,статутом, Одлукама Скупштине 
општине и другим актима у вршењу послова из своје надлежности доноси: одлуке, 
правилнике , наредбе, упуства, решења, закључке,препоруке, планове, програме и друга акта.  
                 
 
                                             ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
   
 
Број:401-51/2013-II-01           Председник  
Дана: 06.03.2013.  године     Општинског већа општине Рача 
                Драгана Живановић, с.р. 
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 Oпштинско веће на основу члана 138. став 2. Закона о спорту ( "Службени гласник 
РС", број 24/11), члана 66 став 1 Статута општине Рача ( "Службени гласник општине Рача", 
бро 6/08,2/10 и12/10 ) ,  члана 37 Пословника о раду  Општинског већа ( "Службени гласник 
општине Рача ", бро 1/09), на седници одржаној дана 05.03.2013.године,  донело је 
 

 
ПРАВИЛНИК 

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАЧА  
ЗА ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА 

 
Члан 1. 

 Овим Правилником   уређују  се начин, услови, критеријуми и поступак доделе 
средстава  из буџета општине Рача ( у даљем тексту: буџетска средства ) за финансирање 
програма у области спорта. 
 

Члан 2. 
Буџетска средтва додељују се на основу јавног позива. 

 Јавни позив из става 1.овог члана расписује Општинско веће Одлуком, за   буџетску 
годину  до 31. марта текуће године. 
 

Члан 3. 
  Право учешћа на јавни позив из члана 2. став1. овог Правилника имају спортске 
организације, спортска друштава, удружења, чије активности су од значаја за задовољавање 
потреба грађана у области спорта, чије седиште је на територији општине Рача (у даљем 
тексту: спортске организације). 

 
Члан 4. 

  Јавни позив из члана 2. овог Правилника објављује се у  једном  дневном листу и на 
званичној интернет страни општине Рача.  
 Јавни позив  садржи: 
    -предмет јавног позива; 
    -ко има право учешћа на јавни позив; 
    -документацију која се подноси уз пријаву; 
    -критеријуме за одабир програма; 
    -рок за подношење пријаве на јавни позив; 
    -адресу на коју се достављају пријаве; 
     Рок за подношење пријава на јавни позив  је 15 дана од дана објављивања у дневном  
листу. 
 

Члан 5. 
 Стручну процену и избор програма спортских организација, којима се додељују 
буџетска средства, врши Комисија коју чине  стручњаци из области спорта. 

Комисију из става 1. овог члана образује Општинско веће. 

На рад Комисије примењује се Пословник о раду Општинског већа. 
 

Члан 6. 
Комисија врши стручни преглед и даје оцену поднетих  програма, на основу закона, 

услова и критеријума наведених у јавном позиву  и доставља Општинском већу предлог за 
одобравање програма са редоследом приоритета и предлогом износа буџетских средстава за 
финансирање предложених програма. 
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Члан 7. 
 При вредновању програма спортских клубова, примењиваће се следећи критеријуми: 
 
  I квалитет понуђеног програма 
    Квалитет понуђеног програма мора да садржи: 

1. реалан финансијски план и однос свих извора финансирања; 
2. отвореност и доступност активности предвиђених програмом; 

            3. учешће на Међународним турнирима ;  
 4.  мерљивост односа резултата и уложених средстава; 

II ранг такмичења 
III остварени резултати у предходној години 
IV традиција 
V  масовност 
VI минималан број спртиста у једном клубу је 70% са територије општине Рача; 

 
Члан 8. 

 Пријава на јавни позив подноси се Општинској управи, са назнаком "Пријава на јавни 
позив за област спорта",  на обрасцу пријаве која је саставни део јавног позива. 

Неблаговремене и непотпуне пријаве на јавни позив,  пријаве упућене факсом или 
електронском поштом као и пријаве оних учесника на јавном позиву, који су у предходној 
години остварили буџетска средства, а нису поднели извештај о реализацији програма, 
Комисија неће разматрати. 

Члан 9. 
Учесници на јавном позиву уз пријаву подносе Програм који садржи: 
- основне податке о учеснику на јавни позив(назив, седиште, матични број, порески    
  идентификациони број) 
- област спортске делатности; 
- значај програма, место, време, начин реализације, очекиване резултате и циљ  
  програма; 

            - финансијски план програма (са спецификацијом износа сопствених средстава,  
              средстава донатора, других извора и очекиваних средстава из буџета града за  
              реализацију програма); 
            - податке о одговорној особи за реализацију пројекта и коришћење средстава; 
            - друге податке релевантне за реализацију програма. 
 

Члан 10. 
 Право на доделу буџетских средстава имају учесници по јавном позиву који  
испуњавају следеће услове: 
            - да су регистровани у складу са законом; 
            - да искључиво или претежно послују на недобитној основи; 

- да имају седиште на територији општине Рача; 
- да активно делују најмање једну годину; 
- да обављају спортске активности и остваривањем Програма доприносе   
  остваривању развоја  спорта на територији општине; 
- да је програм у складу са законом,општим актима организације и спортским   
  правилима надлежног савеза у области спорта; 
- да испуњава, у складу са законом, прописане услове за обављање  делатности  
   које су у вези са програмом; 

            - да су доставили извештај о успешној реализацији активности,       
   укључујући и доказе     о  наменском  коришћењу  средстава буџета општине  
     предходне године ; 

- да нема блокаду пословног рачуна; 



Број 3, страна 5 Службени гласник општине Рача 06.03.2013. године 

 - да није у последње две године правоснажном одлуком кажњен за прекршај или  
   привредни преступ у вези са делатношћу. 
 

Члан 11. 
Комисија доставља предлог за доделу буџетских средстава Општинском већу у року 

од 8 дана након истека рока за подношење пријаве на јавни позив. 
Након достављања Предлога Комисије Општинско веће одлучује о одобравању 

буџетских средстава.  
 

Члан 12. 
Подносилац пријаве, незадовољан одлуком Општинског већа о расподели средстава 

може на одлуку о одобравању поднети приговор Општинском већу у року од осам дана од 
дана пријема акта. 

Општинско веће одлучује  о поднетом приговору у року од 15 дана од дана пријема 
приговора и уколико је приговор основан може изменити ранију одлуку. 

. 
Члан 13. 

Одобрени програми могу се  финансирати у целини или у одређеном делу,  
једнократно или у ратама, у зависности од временског периода за реализацију програма. 

 
Члан 14. 

 Програми спортских организација финансирају се из сопствених средстава, средстава 
донатора, других извора и средстава из буџета општине. 
  

Члан 15. 
Буџетска средства за реализацију одобрених програма преносе се на основу Уговора 

који се закључује између општине и носиоца програма. 
Уговором из става 1. овог члана уређују се међусобна права и обавезе уговорних 

страна. 
Уговор у име општине потписује Председник општине или лице које он овласти. 
Уколико се подносилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора 

у року од 8 дана од дана пријема позива, сматраће се да је одустао од предлога програма. 
 

Члан 16. 
Корисници буџетских средстава у обавези су да средства користе искључиво за 

намене за које су додељена. 
Корисници буџетских средстава у обавези су да Општинској управи надлежној за 

финансије достављају: 
    - месечне  извештаје о утрошку средстава за реализацију дела програма  
      са потребном документацијом  (финансијске и наративне); 
    - завршни извештај о реализацији програма са потребном документацијом  
      (финансијски и наративни) у року од 30 дана од завршетка програма. 
 

Члан 17. 
У завршном извештају о реализацији програма, који се доставља Општинском већу, 
носилац програма доставља доказе 

о постигнутим резултатима са становишта постављених циљева. 
 Ненаменско трошење  буџетских средстава, непоштовање утврђених рокова или 
уговорних обавеза може имати за последицу :  

- раскид уговора, 
- обуставу даљег преноса средстава,  
- повраћај средстава,  
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- неодобравање средстава у наредној години и слично 
 

Члан 18. 
 Општинска  управа надлежна за финансије врши надзор над наменским коришћењем 
средстава, а Општинско веће надзор над реализацијом програма и и два  пута годишње 
извештава Скупштину општине. 

 
Члан 19. 

 Резултати јавног позива објављују се у "Службеном гласнику општине Рача" и на 
званичној интернет страни  Општине. 

 
Члан 21. 

 Одлуком Општинског већа могу се одредити спортске организације од изузетног 
значаја за унапређивање и развој спорта на територији Општине и посебно утврдити износ 
буџетских средстава за финансирање њихових програма. 

 
Члан 22. 

До доношења  Одлуке и расписивања  Јавног позива за доделу средстава из буџета 
општине  Рача за 2013.годину за финансирање спортских организација и клубова, 
Општинско веће општине  Рача може донети одлуку о привременом финансирању истих .  

Износ одобрених средстава по  Одлуци о привременом финансирању ућиће у укупан 
износ средстава планираних Одлуком о буџету општине Рача за 2013.годину за ове намене. 
 

Члан 23. 
 Оваj Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном 
гласнику општине Рача''. 
 
 
Број: 110-3/2013-II-01      Председник 
Дана: 06.03.2013. године     Општинског већа општине Рача 
              Драгана Живановић, с.р. 

 
 
На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/2007), 
члана 5. Закона о радним односима у државним органима ("Сл. гласник РС", број 48/91 и 
66/91, 39/02), члана 85. став 2. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 
6/2008, 2/2010 и 12/2010), члана 24. став 1. алинеја 6. Одлуке о организацији Општинске 
управе општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 11/2008, 13/2009 и 8/2011), начелник 
Оппштинске управе општине Рача, донео је дана 05.03.2013.год. следећи: 
 

П Р А В И Л Н И К 
О 

ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 
П Р А В И Л Н И К А 

О 
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И  

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА 
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАЧА 

број: 110-16/2009-IV-00 од  29.12.2009. године 
 



Број 3, страна 7 Службени гласник општине Рача 06.03.2013. године 

Члан 1. 
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској 
управи општине Рача број: 110-16/2009-IV-00 од 29.12.2009. године, мења се члан 7 
Правилника тако што се уместо броја "53" уписује број "57" а уместо броја "63" уписује 
број"65". 

 
Члан 2. 

У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској 
управи општине Рача број: 110-16/2009-IV-00 од 29.12.2009. године, МЕЊА СЕ члан 11 
Правилника тако што се у одељку 3 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ, 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УТВРЂИВАЊЕ, НАПЛАТУ И КОНТРОЛУ ЈАВНИХ ПРИХОДА, у 
пододељку Б) СЛУЖБА ЗА УТВРЂИВАЊЕ, НАПЛАТУ И КОНТРОЛУ ЈАВНИХ 
ПРИХОДА, уписује се нова тачка "11" која гласи:  
 
"11. Извршилац за послове утврђивања и контроле јавних прихода 
Опис послова: 
-Учествује у изради нормативних аката Општинске управе у делу пореске администрације, 
-Води поступак за утврђивање решењем пореза на имовину правних и физичких лица, 
локалне комуналне таксе за правна лица и предузетнике, накнаде за коришћење грађевинског 
земљишта и других накнада,  
-Израђује решења којим се налаже отклањање од утврђених неправилности у поступку 
контроле, контролише подношење пореских пријава за утврђивање локалних јавних прихода 
решењем,  
-Учествује у изради методолошких упутстава у вези пореске контроле локалних јавних 
прихода, 
-Учествује у изради редовних и ванредних планова принудне наплате локалних јавних 
прихода и прати њихово извршавање, 
-У складу са  Законом обавља послове контрoлe законитости и правилности обрачунавања и 
благовремености плаћања локалних јавних прихода, 
-Води регистар обвезника локалних јавних прихода, 
-Организује и прати пријем пореских пријава за локалне јавне приходе, 
-Обрађује и уноси податке из пореских пријава за порез на имовину физичких и правних 
лица и катастарске приходе, 
-Пружа основну правну помоћ и објашњења пореским обвезницима од значаја за испуњење 
пореске обавезе,  
-Учествује у опредељивању захтева за израду, измену и допуну софтверских подршки за 
пореску контролу јавних прихода,  
-Припрема извештаје у вези контроле локалних јавних прихода, у случају потребе обавља и 
послове канцеларијске контроле, 
-Учествује у изради пореског завршног рачуна за локалне јавне приходе, 
-Обавља и друге послове по налогу начелника шефа службе, шефа одељења и начелника 
општинске управе.  
 
Услови:  
Стручна спрема: VII степен стручне спреме - дипломирани економиста 
Радно искуство: 1 година и положен стручни испит за рад у државним органима, познавање 
рада на рачунару 
Број извршилаца: 1" 
 
а досадашње тачке од 11. до 13. постају тачке од 12. до 14. 
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Члан 3. 
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској 
управи општине Рача број: 110-16/2009-IV-00 од 29.12.2009. године, мења се члан 11 
Правилника тако што се у одељку 4 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ, 
ИЗГРАДЊУ, КОМУНАЛНЕ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
пододељку А) СЛУЖБА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ, КОМУНАЛНЕ 
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ, после тачке 4. се уписује нова тачка 5. која гласи: 
 
"5. Помоћник извршиоца за послове заштите животне средине 
 
Опис послова: 
-Припрема решења о давању сагласности или одбијању давања сагласности на Студију о 
процени утицаја на животну средину за пројекте у области привреде, индустрије, саобраћаја, 
енергетике и др. који у значајној мери могу да загаде животну средину, 
-Припрема решења о потреби израде студије о процени утицаја на животну средину и 
припрема решења о одређивању обима и садржаја студије о процени утицаја на животну 
средину 
-Организују и воде јавне презентације и јавне расправе;  
-Учествују у раду техничке комисије и сарађује са научним и стручним организацијама у 
поступку процене утицаја на животну средину; 
-Врши оцену извештаја о стратешкој процени; 
-Спроводе поступак издавања интегрисане дозволе;  
-Припрема анализе, извештаје и информације из области заштите животне средине и 
израђује нацрте аката и других прописа у области заштите животне средине;  
-Израђује програм заштите животне средине из надлежности општине;  
-Обавља и друге послове по налогу шефа службе, шефа одељења и начелника Општинске 
управе. 
Услови:  
Стручна спрема: VI степен стручне спреме - струковни еколог 
Радно искуство: 1 година и положен стручни испит за рад у државним органима, познавање 
рада на рачунару 
Број извршилаца: 1" 

 
Члан 4. 

Остале одредбе Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 
Општинској управи општине Рача број: 110-16/2009-IV-00 од 29.12.2009. године остају 
непромењене. 
 

Члан 5. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Рача" а објавиће се по добијању сагласности од стране Општинског већа општине 
Рача. 
 
Број:    110-2/13-IV-00       Начелник 
Датум: 05.03.2013.год.     Општинске управе општине Рача 
             Бранко Савић, с.р. 
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На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 
129/07), члана 85. став 2. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 6/2008, 
2/2010 и 12/2010) и члана 24. став 1 алинеја 6 Одлуке о организацији Општинске управе 
општине Рача, бр. 020-97/2008-03 од 24.12.2008.год.  ("Сл. гласник  општине  Рача",  број 
11/2008, 13/2009 и 8/2011), Општинско веће општине Рача на седници одржаној дана 
05.03.2013. године, донело је: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
 
 Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Рача, број 110-
2/13-IV-00 од 05.03.2013. године. 
  
 Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у Службеном гласнику општине Рача. 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Начелник Опшинске управе општине Рача је у складу са чланом 24. став 1 алинеја 6 
Одлуке о организацији Општинске управе општине Рача, ("Сл. гласник  општине  Рача",  
број 11/2008, 13/2009 и 8/2011), донео Правилник о изменама и допунама Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине 
Рача број: 110-2/13-IV-00 од  05.03.2013.год.  

Општинско веће општине Рача је у складу са чланом 59. став 2. Закона о локалној 
самоуправи, чланом 85. став 2. Статута општине Рача  и чланом 24. став 1 алинеја 6 Одлуке о 
организацији Општинске управе општине Рача донело решење као у диспозитиву. 
 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
Број:   021-130/13-II-01            Председник 
Дана:  06.03.2013. године     Општинског већа општине Рача 
                Драгана Живановић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Према решењу Министарства за информисање Републике Србије, број 632-00590/93-03 од 
13.05.1993. године, Службени гласник општине Рача уписан је у регистар средстава јавног 
информисања под редним бројем 1461 од 11.05.1993. године. 
Издаје Општинска управа Рача; Главни и одговорни уредник Душица Миљојковић, секретар 
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205. 


