Рача, 18.05.2005. године – број 3

Цена 100,00 динара

1.
Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 18.05.2005 године, на основу члана 32. став 1.
тачка 2. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача"бр.4/02), а у вези чл. 29.става 2. и 3. Закона
о буџетском систему ("Сл. гласник РС " бр. 9/02 и 87/02), на предлог Председника општине Рача донела
је :

ОДЛУКУ
О II ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2005
ГОДИНУ
I

ОПШТИ ДЕО

Члан 1
У Одлуци о I допунском буџету општине Рача за 2005 годину, члан 3., мења се и гласи
Средства буџета у износу од 74.932.021,00 и средства сопствених прихода корисника, у износу од
26.285.817,00 динара распоређују се по следећој економској класификацији :

Економска
класификација

Врста расхода

Средства из
буџета

Сопствени
приходи

Укупна
средства

400000

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

74.932.021,00

26.285.817,00

101.217.838,00

410000

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

28.705.413,00

265.730,00

28.971.143,00

23.055.714,00

0,00

23.055.714,00

4.104.385,00

100.000,00

4.204.385,00

411

000

Плате и додаци запослених

412

000

Соц. доприноси на терет послодавца

414

000

Соц. давања запосленима

330.730,00

0,00

330.730,00

415

000

Накнаде запосленима

464.584,00

155.000,00

619.584,00

416

000

Награде, бонуси и посебни расходи

750.000,00

10.730,00

760.730,00

25.799.624,00

4.740.212,00

30.539.836,00

8.255.711,00

656.460,00

8.912.171,00

877.842,00

51.562,00

929.404,00

420000

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

421

000

Стални трошкови

422

000

Трошкови путовања

423

000

Услуге по уговору

8.327.214,00

1.371.460,00

9.698.674,00

424

000

Специјализоване услуге

2.853.307,00

80.000,00

2.933.307,00

425

000

Текуће поправке и одржавање

1.140.475,00

50.000,00

1.190.475,00
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000

450000
451

000

460000
463

000

470000
472

000

480000

Службени гласник општине Рача
Материјал

4.345.075,00

2.530.730,00

6.875.805,00

СУБВЕНЦИЈЕ

800.000,00

0,00

800.000,00

Субвенције јавним нефинан. редуз. и орган.

800.000,00

0,00

800.000,00

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

5.245.960,00

934.055,00

6.180.015,00

Трансфери осталим нивоима власти

5.245.960,00

934.055,00

6.180.015,00

ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

170.000,00

0,00

170.000,00

Накнада за социјалну заштиту из буџета

170.000,00

0,00

170.000,00

2.400.620,00

35.000,00

2.435.620,00

864.000,00

0,00

864.000,00

516.620,00

30.000,00

546.620,00

410.000,00

5.000,00

415.000,00

610.000,00

0,00

610.000,00

РЕЗЕРВЕ

1.413.174,00

0,00

1.413.174,00

Средства резерве

1.413.174,00

0,00

1.413.174,00

10.397.230,00

20.310.820,00

30.708.050,00

ОСТАЛИ РАСХОДИ

481

000

482

000

483

000

Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног
нивоа власти другом
Новчане казне и пенали по решењу судова и судских
тела

485

000

Накнада штете

490000
499
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000

510000

Донације невладиних организација

ОСНОВНА СРЕДСТВА

511

000

Зграде и грађевински објекти

8.731.900,00

20.310.820,00

29.042.720,00

512

000

Машине и опрема

1.185.840,00

0,00

1.185.840,00

513

000

Остала основна средства

179.490,00

0,00

179.490,00

541

000

Земљиште

300.000,00

0,00

300.000,00

II

ПОСЕБАН ДЕО
Члан 2.

У Одлуци о I допунском буџету општине Рача за 2005 годину, у члану 4., раздео 2-Општинска управа, функционална
класификација 410, позиција 38, економска класификација 483 - новчане казне и пенали по решењу судова и судских
тела, износ од 30 000,00 динара замењује се износом 230 000,00 динара

Члан 3.
У Одлуци о I допунском буџету општине Рача за 2005 годину, у члану 4., раздео 2, глава 2.04 -Народна библиотека
"Радоје Домановић", функционална класификација 820, позиција 63, економска класификација 422 - трошкови путовања,
износ од 8 387,00 динара замењује се износом 23 387,00 динара

Члан 4.
У Одлуци о I допунском буџету општине Рача за 2005 годину, у члану 4., раздео 2, глава 2.08 Фонд за грађевиско
земљиште, функционална класификација 620, позиција 103, економска класификација 483 - новчане казне и пенали по
решењу судова и судских тела, износ од 60 000,00 динара замењује се износом 160 000,00 динара

Члан 5.
У Одлуци о I допунском буџету општине Рача за 2005 годину, у члану 4., раздео 2, глава 2.15 -текућа буџетска резерва,
функционална класификација 110, позиција 139, економска класификација 499 - текућа буџетска резерва, износ
од
1 350 000,00 динара замењује се износом 1 135 000,00 динара
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Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Члан 7.
Ову Одлуку објавити у Општинском службеном гласнику и гласнику
РС.

Број: 020-01/2005-01
У Рачи, 18.05.2005. год.

Председник Скупштине
Драгана Живановић

2.
Скупштина општине Рача, на седници одржаној 18.05.2005. године, на основу члана 18.
став 1. тачка 21, члана 30 став 1 тачка 15. и члана 58. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник
РС", број 9/02, 33/04 и 135/04), члана 1., 2., 5., 6. и 176. Закона о прекршајима ("Сл. гласник РС",
број 21/90, 11/92, 6/93 и 55/04), члана 32. став 1. тачка 16. Статута општине Рача ("Сл. гласник
општине Рача", број 4/02) и Одлуке о измени и допуни Статута општине Рача ("Сл. гласник
општине Рача", број 3/2004 и 9/2004), на предлог Председника општине Рача, донела је:

ОДЛУКУ
О РАДНОМ ВРЕМЕНУ УГОСТИТЕЉСКИХ, ТРГОВИНСКИХ, ЗАНАТСКИХ И ДРУГИХ
УСЛУЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се распоред, почетак и завршетак радног времена угоститељских,
трговинских, занатских и других услужних објеката, пијаца, пословница туристичких агенција,
пословница и експозитура банака, шалтерских служби, сервиса и осталих организација (у даљем
тексту објекти) на територији општине Рача.
Члан 2.
Под радним временом у смислу ове Одлуке подразумева се време у коме објекти наведени
у члану 1. могу обављати своју делатност.
Члан 3.
Циљ одлуке је да се омогући нормално задовољавање потреба грађана, предузећа и других
субјеката за чије нормално пословање су потербне услуге објеката наведених у члану 1.
Члан 4.
Радно време утврђено овом Одлуком, мора бити истакнуто на улазу или другом видном
месту објекта у коме се обавља делатност, односно послови из члана 1. ове Одлуке.
Истакнути распоред, почетак и завршетак радног времена мора се поштовати.
Члан 5.
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Радно време се утврђује посебно за рад у радне дане, викендом и за рад у време државних и
верских празника.
Под викендом, у смислу ове Одлуке, подразимева се период од петка од 22 сата до недеље
до 24 сата.
Под верским празником, у смислу ове Одлуке, подразумевају се Српска нива година,
Божић, Васкрс, Свети Илија и Света Петка.
Радно време одређује се посебно за летњи, а посебно за зимски период.
Члан 6.
Летње радно време почиње 01.05. и траје до 30.09.
Зимско радно време рачуна се као преостало време у години.

II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
1. Трговина
Члан 7.
Продавнице и самосталне трговинске радње прехрамбених производа морају бити отворене
сваког радног дана од 06 до 20 сати или двократно од 06 до 12 и од 17 до 20 сати у летњем
периоду и од 07 до 19 сати или двократно од 07 до 12 и од 16 до 19 сати у зимском периоду,
недељом од 06 до 12 сати у летњем периоду и од 07 до 12 сати у зимском периоду, а могу радити
од 06 до 24 сата.
За продавнице прехрамбених производа – драгсторе одређује се радно време од 00 до 24
сата.
Члан 8.
Продавнице непрехрамбених производа и робне куће морају бити отворене сваког радног
дана од 08 до 20 сати или двократно од 08 до 12 сати и од 17 до 20 сати.
Суботом продавнице непрехрамбених производа морају радити од 08 до 14 сати, а могу
радити и дуже, односно од 08 до 20 сати.
Члан 9.
Радно време за банке, штедионице, мењачнице, туристичке организације прописују
оснивачи, односно власници истих, с тим да дужина радног времена не може бити мања од
Законом прописаног недељног радног времена.
Члан 10.
Радно време осталих објеката као држаоци билијара и сличних уређаја и апарата за спорт и
забаву (стони фудбал, видео игре, видео клубови и друго) може бити најкасније до 24 сата, с тим
што почетак радног времена одређују сами и истичу на видно место.
Члан 11.
Бензинске пумпе и продавнице бутан гаса на територији општине Рача могу радити од 00
до 24 сата, а најмање од 06 до 20 сати сваког дана недељом и празником.
Члан 12.
Продавнице новина и дувана, киосци, морају бити отворени сваког дана од 06 сати, а
најдуже могу радити до 24 сата.
У оквиру радног времена из претходног става власници објеката сами одређују завршетак
радног времена и истичу га на видном месту.
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2. Угоститељство и туризам
Члан 13.
Угоститељски објекти за смештај хотели, мотели, пансиони, преноћишта и остали објекти
за смештај, као и мењачнице у њима могу радити од 00 до 24 сата.
Ресторани и остали угоститељски објекти за исхрану и пиће, који се налазе у оквиру хотела,
мотела и других угоститељских објеката за смештај, могу радити од 06 до 24 сата у току целе
године, викендом, државним и врским празником у зимском периоду од 06 до 0030 сат, а у летњем
периоду од 06 до 01 сата.
Извођење музичког програма у објектима из овог члана не може се вршити у летњим
баштама које им припадају и у затвореном простору после времена утврђеног у претходном ставу
овог члана.
Члан 14.
Све врсте угоститељских објеката за исхрану и пиће у које спадају ресторани, кафане,
бифеи, све врсте барова, пицерије, пивнице, кафе посластичарнице, печењаре, млечни ресторани и
слични објекти (питерије и бурегџинице), експрес ресторани, ресторани са самопослуживањем,
објекти за брзу припрему хране, киосци и други објекти за исхрану и пиће могу радити сваког
дана од 06 до 24 сата, а викендом и у време државних и верских празника (дефинисаних чланом 5.
ове Одлуке) од 06 до 0030 сат у зимском периоду и од 06 до 01 у летњем периоду.
Барови се не могу регистровати и радити у просторијама зграда за колективно становање.
Члан 15.
Забрањен је приоступ малолетним лицима у свим објектима из члана 14. ове Одлуке после
24 сата.
Члан 16.
На захтев власника угоститељске радње може се изузетно одобрити продужење радног
времена до 04 сата у дане државних и верских празника, општих манифестација, обележавања
значајних датума привредних субјеката, организација и установа, као и поводом прослава
затвореног типа у које спадају: матурске прославе, испраћаји у војску, прославе пунолетства,
веридбе, свадбе и крштења.
Уз захтев за продужење радног времена власник угоститељске радње обавезан је да
приложи одговарајући доказ о разлогу подношења захтева, као и доказ о уплати општинске
административне таксе за продужење радног времена.
Захтев из става 2. овог члана подноси се Одељењу за привреду, финансије и буџетске
фондове, најкасније 3 дана пре одржавања прославе.
По захтеву за продужење радног времена орган за привреду је дужан да у року од 48 сати
од подношења захтева донесе решење.
Када се организују опште манифестације, обележавање значајних датума привредних
субјеката, организација и установа и прослава затвореног типа, у објекту се истовремено не може
обављати редовна делатност.
Члан 17.
Извођење музичког програма у угоститељским објектима може се вршити до прописаног
радног времена за ту врсту објекта предвиђеног овом Одлуком.
Музички програм може се изводити искључиво у затвореним пословним просторијама
објекта означеним у дозволи за обављање делатности.
Забрањено је извођење музиког програма на отвореном простору испред и око
угоститељког објекта и то било извођење музике уживо или постављање музичких апарата,
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односно постављање звучних кутија на спољне отворе објекта (врата, прозор, вентилациони
простор, тенде и сл.).
Изузетно од одредбе става 3. овог члана, посебним програмом који се доноси за сваку
календарску годину, биће утврђени угоститељски објекти и зоне на подручју општине Рача у
којима ће бити могуће извођење музичког програма уживо и постављање музичких апарата на
отвореном простору, ако испуњавају услове заштите животне средине од буке у складу са
Законом.
Програм из става 5. овог члана доноси Председник општине.
Одобрење за извођење живе музике и постављање музичких апарата у смислу става 5. овог
члана, на захтев власника угоститељског објекта, издаје орган управе надлежан за послове
привреде.
3. Занатство
Члан 18.
Самосталне занатске радње, сервиси и други објекти приватног предузетништва могу бити
отворени од 06 до 22 сата. Поменути објекти морају радити и бити отворени сваког радног дана од
08 до 12 и 16 до 19 сати. Суботом морају бити отворени од 08 до 14 сати.
Самосталне пекарске радње морају бити отворене сваког радног дана, суботом и недељом
од 06 до 12 сати.
Сервиси за сервисирање моторних возила и сервиси у којима се обавља технички преглед
возила морају бити отворени сваког радног дана од 07 до 15 сати, у ком времену ће се обављати
технички преглед возила.
4. Комунална делатност
Члан 19
Шалтерска служба "Електрошумадије" која врши наплату утрошене електричне енергије и
других услуга, као и шалтерска служба ЈКП "Рача", која врши наплату комуналних услуга може
радити сваког радног дана од 07 до 18 сати, а мора радити у времену од 07 до 14 сати.
Члан 20.
Заједнице осигурања имовине и лица, агенције за промет непокретности и сличне врсте
агенција и заједница морају да раде у времену од 07 до 15 сати сваког радног дана, а могу радити
до 20.
Члан 21.
Радно време зелене пијаце у Рачи у летњем периоду је од 05 до 14 сати, а у зимском од 06
до 13 сати.
Сточна пијаца у Рачи радиће само петком и у дане вашара у времену од 05 до 12 сати.
Шарена пијаца у Рачи радиће само петком и у дане вашара у времену од 05 до 14 сати.
Распоред радног времена мора бити истакнут на сваком улазу у пијацу.
Члан 22.
Капела на градском гробљу у Рачи радиће сваког радног дана, недељом и празником од 08
до 16 сати, а у време сахране до окончања исте.
У колико се не обезбеди непрекидан рад капеле мора се обезбедити стална приправност
сваког радног дана недељом и празником.
Продавнице погребне опреме радиће сваког радног дана од 08 до 16 сати, а власници и
оснивачи ових радњи дужни су да недељом и празником обезбеде сталну приправност.
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5. Здравствене установе
Члан 23.
Самосталне лекарске и стоматолошке ординације могу бити отворене непрекидно од 07 до
21 сат.
Оснивачи и власници објеката из става 1. овог члана могу одредити и краће радно време од
времена утврђеног претходним ставом, али не краће од законом утврђеног недељног радног
времена.
6. Ветеринарска служба
Члан 24.
Ветеринарска станица у Рачи радиће сваког радног дана од 07 до 15 сати, а суботом од 08
до 12 сати.
Недељом, празником, и ван радног времена ветеринарска станица је обавезна да обезбеди
приправност једног ветеринара, за интервенције у хитним случајевима.
Обавештење о дежурству мора бити истакнуто на видном месту пословних просторија.
Члан 25.
Самосталне ветеринарске амбуланте могу радити од 07 до 20 сати, а морају радити од 07 до
15 сати, сваког радног дана, а суботом од 08 до 12 сати.
Самосталне ветеринарске амбуланте могу организовати непрекидну приправност од 00 до
24 сата радним данима, недељом и празником.
Обавештење о дежурству мора бити истакнуто на видном месту пословних просторија.
7. Остале организације
Члан 26.
Спортске кладионице и друге врсте приређивања игара на срећу, у колико се њихова
делатност обавља независно од угоститељске и сличне врсте делатности у издвојеном пословном
објекту могу радити од 10 до 23 сата.

III ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
У случају ванредних околности (несташице електричне енергије и елементарних непогода),
Председник општине Рача може утврдити другачији распоред радног времена.
Тако утврђен распоред радног времена важи само за период док те околности трају.
Члан 28.
За контролу и спровођење ове Одлуке надлежни су Комунална инспекција, Еколошка
инспекција, Туристичка инспекција, Тржишна инспекција и Полицијска станица Рача.

IV КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 29.
Новчаном казном од 50.000 до 200.000 динара казниће се правно лице, ако:
1. не истакне распоред радног времена у складу са овом Одлуком;
2. не придржава се истакнутог радног времена;
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3. ради супротно посебном одобрењу надлежног органа управе;
4. изводи музички програм супротно одредбама члана 17. ове Одлуке.
5. боравак малолетних лица у објектима из члана 14. ове Одлуке после 24 сата.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се приватни предузетник новчаном казном од
20.000 до 200.000 динара.
Новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај из става 1. овог члана
физичко лице и одговорно лице у правном лицу.
За учињене прекршаје Комунални инспектор може изрећи мандатну казну и то:
- за физичко и одговорно лице у правном лицу у фиксном износу од 5.000 динара;
- за правно лице и предузетника у фиксном износу од 10.000 динара.
Члан 30.
Наплаћене новчане казне чине приход буџета општине Рача и уплаћују се на жиро-рачун
број 840-743351843-13 позив на број 97
34086 – приходи од новчаних казни изречених у
прекршајном поступку за прекршаје прописане актом СО-е.
Члан 31.
За понављање прекршаја по одредбама ове Одлуке, надлежном органу за прекршаје
подноси се захтев од стране Комуналне и Еколошке инспекције за изрицање мере забране
обављања делатности у складу са Законом о прекршајима.

V ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 32.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о радном времену у угоститељству,
туризму, трговини, занатству и другим услужним делатностима на територији општине Рача ("Сл.
гласник општине Рача", број 4/03) од 12.09.2003. године и Одлука о измени и допуни Одлуке о
радном времену у угоститељству, туризму, трговини, занатству и другим услужним делатностима
на територији општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 13/04) од 29.12.2004. године.
Члан 33.
Сви субјекти на које се односи ова Одлука дужни су да своје радно време ускладе са
одредбама ове длуке у року од 8 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 34.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања и Службеном гласнику
општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНА РАЧА

Број: 020-3/2005-01
Дана: 18.05.2005. године

Председница
Скупштине општине Рача
Драгана Живановић

3.
Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 18.05.2005. године, на основу члана
78. Закона о локланој самоуправи ("Сл. гласник РС", број 9/02), члана 32. став 1. тачка 13. Статута
општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 4/02) и Одлуке о измени и допуни Статута
општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 3/2004 и 9/2004), на предлог Председника
општине Рача, донела је:
ОДЛУКУ
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о измени и допуни таксене тарифе
општинских административних такси
Члан 1.
У тарифном броју 6. после тачке 6. додаје се нова тачка 7. која гласи:
"За доношење решења за продужење радног времена за хотеле, мотеле .............. 2.000,00 динара по
једном сату продужења.
За остале угоститељске објекте из члана 14. Одлуке о радном времену 1.000,00 динара по једном
сату продужења.
Скупови преко 100 гостију .............. 2.000,00 динара по једном сату продужења."
Члан 2.
Остале одредбе таксене тарифе општинских административних такси остају на снази.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине
Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНА РАЧА
Број: 020-4/2005-01
Дана: 18.05.2005. године

Председница
Скупштине општине Рача
Драгана Живановић

4.
На основу члана 77. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности
грађана ("Сл. гласник РС", број 36/91, 79/91, 33/93, 53/93, 62/93, 46/94, 48/94, 52/96, 29/01 и 84/04)
и члана 4. и 18. Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", број 42/91 и 71/94) и члана 18.
Статута општине Баточина ("Сл. гласник општине Баточина", број 10/02 и 11/03), члана 28.
Статута општине Лапово ("Сл. гласник општине Лапово", број 4/02) и члана 32. Статута општине
Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 4/02),Скупштина општине Рача, на седници одржаној
18.05.2005. године, донела је следећу:

ОДЛУКУ
о измени и допуни Одлуке о оснивању Центра за социјални рад
за општине Баточина, Рача и Лапово - "Шумадија" Баточина
Члан 1.
Тачка 2. став 1. Одлуке о оснивању Центра за социјални рад за општине Баточина Рача и
Лапово - "Шумадија" Баточина, мења се и гласи:
"Назив установе је Центар за социјални рад за општине Баточина Рача и Лапово "Шумадија" Баточина."
Члан 2.
Тачка 11. мења се и гласи:
"Управни одбор, Надзорни одбор и директора Центра именује и разрешава Скупштина
општине Баточина. Мандат траје 4 године.
Управи одбор има председника и 6 чланова, и то: 4 члана представника општина, као
оснивача и 3 члана из реда радника запослених у центру.
Надзорни однор има председника у 4 члана, и то: 3 члана представника општина као
основача и 2 члана из реда радника запослених у центру.
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За председника Управнбог и Надзорног одбора именују се лица од представника оснивача
из различитих општина, и за сваки мандат именује се лице из друге општине, чиме се обезбеђује
да свака општина у сваком сазиву буде представљена у једној од ових функција."
Члан 3.
Ова Одлука сматра се донетом када је усвоје Скупштина општине Баточина, Скупштина
општине Рача и Скупштина општине Лапово.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у службеном гласнику
општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА
Број: 020-5/2005-01
У Рачи, дана 18.05.2005. године

Председница
Скупштине ошптине Рача
Драгана Живановић
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САДРЖАЈ
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3.
4.

Одлука о другој измени и допуни одлуке о буџету општине Рача за 2005. годину
Одлука о радном времену угоститељских, трговинских, занатских и других услужних
објеката на територији општине Рача
Одлука о измени и допуни таксене тарифе општинских административних такси
Одлука о измени и допуни одлуке о оснивању Центра за социјални рад за општине
Баточина, Рача и Лапово – "Шумадија" Баточина
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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 Славољуб Арсенијевић, начелник
Општинске управе Рача, тел. 034/751-003 и 034/751-175.

