
 
 
Рача, 16.04.2019. године – број 14                      Цена 100,00 динара 
 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 
 
И с п р а в к е 
Исправка текста објављеног у Службеном гласнику општине Рача 2 
О д л у к е 
Одлука о давању сагласности на ценовник о измени и допуни ценовника основних 
комуналних производа и услуга ЈКП "Рача" из Раче за 2019. годину 

5 

Одлука о давању накнадне сагласности Дому здравља "Милоје Хаџић – Шуле" из Раче 6 
Одлука о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Рача 
непосредном погодбом 

6 

Одлука о давању сагласности на Другу измену плана јавних набавки Општинске управе 
општине Рача за 2019.годину 

8 

Одлука о усвајању тромесечног извештаја о степену реализацијe Годишњег програма 
пословања Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката, Рача за 
период 01.01.-31.12.2018. године 

8 

Одлука о усвајању годишњег извештаја Савета за здравље општине Рача за 2018. годину 8 
П р а в и л н и ц и 
Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској 
управи и Општинском правобранилаштву општине Рача 

9 

П р о г р а м и 
Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за 
општину Рача за 2019. годину 

53 

Друга измена Програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности 
саобраћаја на путевима у 2019. години на територији општине Рача 

72 

Р е ш е њ а 
Решење о прибављању у јавну својину Општине Рача, кп. бр. 1129/2, уписана у Л.Н. 353 К.О. 
Велико Крчмаре 

76 

Решење о образовању Комисије за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп 
и на коришћење пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини 
на територији општине Рача за агроекономску 2019/20. годину 

76 
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 На основу члана 151. става 4. и 5. Пословника о раду Скупштине општине Рача („Сл. 
гласник општине Рача“, број 6/2008), а у вези са обавештењем Општинског већа општине Рача 
број 021-167/2019-II-01 , од 15.04.2019. године, Општинска управа општине Рача, врши: 
 

ИСПРАВКУ 
ТЕКСТА ОБЈАВЉЕНОГ У СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ ОПШТИНЕ РАЧА 

 
У Службеном гласнику општине Рача број 11, од  18.03.2019. године, погрешно је 

објављен текст, те се врши исправка и објављује се следећи текст:  
 „  На основу члана 17, 18. и 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 

(“Службни гласник РС”,бр.  41 /2009,  53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС , 55/2014, 
96/2015 – др.Закон , 9/2016 – одлука УС , 24/2018, 41/2018, 41/2018 – др. закон  87/2018)) и 
тачке 3. Решења о оснивању општинског савета за безбедност саобраћаја на путевима („Сл. 
Гласник 7/2010 и 31/2016) и Правилника о раду Општинског Савета за безбедност саобраћаја 
на путевима број 110-4/2010-III од 29.07.2010. године, члана 37. Пословника о раду 
општинског Већа општине Рача ( Сл. Глчасник општине Рача бр. 1/09 и 17/16 ) општинско 
Вече општине Рача на седници одржаној дана 15.03.2019. године донело је  
 

ПРВУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА 
 

коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима 
у 2019. години, на територији Општине Рача 

 
 Општински Савет за безбедност саобраћаја на путевима (у даљем тексту: Савет)  
основан је решењем Општинског већа општине Рача  општине Рача. 
 Задатак Савета ја да  непрекидно прати стање безбедности саобраћаја на путевима и на 
основу тога покреће иницијативе за предузимање одговарајућих мера и активности у циљу 
унапређења безбедности саобраћаја на путевима, исте предлаже Општинском већу, а посебно 
иницијативе за доношење Програма коришћења средстава за финансирање унапређења 
безбедности саобраћаја на путевима на територији Општине Рача. 

Извори средстава за унапређење безбедности саобраћаја су: 
1) Приходи локалног буџета  од наплаћених новчаних казни за прекршаје предвиђене 
прописима о безбедности саобраћаја на путевима, 
2)  Остали приходи буџета јединице локалне самоуправе, 
3) поклони или прилози покровитеља дати јединици локалне самоуправе, 
4) остали приходи.  

Средства од наплаћених новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о 
безбедности саобраћаја на путевима, у висини од 70% припадају буџету Републике, а у висини 
од 30% припадају буџету јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај 
учињен. Од 30% средстава која припадају буџету јединице локалне самоуправе на чијој 
територији је прекршај учињен, 50% средстава се користи за поправљање саобраћајне 
инфраструктуре јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен и та 
средства се користе за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима.  

Средства за унапређење безбедности саобраћаја  на путевима  се спроводе кроз: 
1) унапређење саобраћајног васпитања и образовања, 
2) техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај 
на путевима и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја, 
3) рад  и активности Општинског савета за безбедност саобраћаја 

Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја 
на путевима у 2019. години, на територији Општине Рача утврђују се намене и начин 
коришћења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији 
Општине Рача. 
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I АКТИВНОСТИ 
 
1. Поправљање саобраћајне  инфраструктуре  
2. Унапређење саобраћајног васпитања и образовања на територији општине Рача 
3.Превентивне активности из области  безбедности саобраћаја у општини Рача 
4. Научно истраживачки рад у области безбедности саобраћаја 
4. Техничко опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове 
безбедности саобраћаја 
5. Рад  и активности Општинског савета на  унапређењу безбедности саобраћаја 

 
III ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019 годину 

 
А/ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 

 

1 

Средства буџета Општине Рача од наплаћених новчаних 
казни за прекршаје предвиђене прописима о безбедности 
саобраћаја на путевима, а који су учињени на триторији 
Општине Рача  у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. 
године 2.000.000,00 

2 Из буџета општине Рача 6.000.000,00 
3 Неутрошена средства из предходне године –процена (2018) 1.000.000,00 
УКУПНО 
ПРИХОДИ: 

 
9.000.000,00 

 
Б/ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 

 
1. Поправљањe саобраћајне  инфраструктуре у износу од  50% од 

планираних прихода 7.500.000,00 
1.1 Израда пројеката којима се унапређује безбедност саобраћаја у 

школским зонама на територији општине Рача –односно израда 
пројеката саобраћајних знакова са изменљивим садржајем у функцији 
обавештавања, смањења и контроле брзине кретања возила 900.000,00 

1.2 Израда пројеката система видео надзора  за аутоматско препознавање 
регистарских таблица и детекцију саобраћајног прекршаја –
прекорачење задате лимитиране брзине кретања возила   600.000,00 

1.3 Набавка и уградња опреме на основу пројекта  система видео надзора  
за аутоматско препознавање регистарских таблица и детекцију 
саобраћајног прекршаја –прекорачење задате лимитиране брзине 
кретања возила   6.000.000,00 

2.    Унапређење саобраћајног васпитања и образовања на територији 
општине  200.000,00 

2.1 
Набавка публикација за децу у предшколским установама и основним 
школама у Општини Рача 100.000,00 

2.2 
Едукација ученика основних и средњих школа на територији општине 
Рача о ризицима и опасностима којима су изложени као учесници у 
саобраћају 100.000,00 

3.  Превентивне активности из области безбедности саобраћаја у 
општини Рача 250.000,00 

3.1 Набавка ауто –седишта за децу рођену у 2019 години 200.000,00 
3.2 Превентивно –промотивне акције  Агенције за безбедност саобраћаја 

Републике Србије 50.000,00 
4 Научно истражвички раду области безбедности саобраћаја 250.000,00 
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4.1 Израда стратегије безбедности саобраћаја на територији општине Рача 
за период од 2019-2023 година са акционим планом спровођења 250.000,00 

5 Техничко опремање јединица саобраћајне полиције и других 
органа надлежних за послове безбедности саобраћаја   300.000,00 

5.1. Набавка техничких средстава( рачунара, монитора) за потребу и 
праћење и контроле саобраћаја путем видео надзора за потребе рада 
саобраћајне полиције 300.000,00 

6.  Рад Општинског савета за безбедност саобраћаја 500.000,00 

6.1 
Рад  техничког лица на изради аката потребних за спровођење програма  
-члана савета   300.000,00 

6.2 
Трошкови усавршавања чланова савета (семинари, радионице  
репрезентација и набавка опреме и средстава за рад савета 200.000,00 

 УКУПНО РАСХОДИ: 9.000.000,00 
 

I I I СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ 
 

Активности из  тачке 1. реализоваће се преко Програма 0602-0007 jaвни ред и 
безбедност 

Активности  из тачке 2. реализоваће се преко раздела  5 глава 5.12, функција 360 Јавни 
ред и безбедност Одлуке о буџету општине Рача  

Активности  из тачке  3.  реализоваће се преко раздела 5 глава 5.12 , функција 360 Јавни 
ред и безбедност Одлуке о буџету општине Рача по решењу председника општине 

Активности  из тачке 4.  реализоваће се преко раздела раздела  5  глава 5.11 , функција 
360 Јавни ред и безбедност Одлуке о буџету општине Рача по решењу председника општине, 
а односе се  техничко опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за 
послове безбедности саобраћаја, по приоритету који ће доставити ПС Рача, а који мора 
усвојити Општински Савет за безбедност саобраћаја на путевима општине Рача. 

Активности  из тачке 5.  реализоваће се преко раздела  5 глава 5.12 , функција 360  
општинска управа, 360 Јавни ред и безбедност Одлуке о буџету општине Рача по решењу 
председника општине  а односи се Трошкови усавршавања чланова савета и рад техничког 
лица на изради аката потребних за спровођење програма  (семинари, радионице и сл.). 
 Средства се распоређују у складу са утврђеним активностима и финансијским планом. 
Приоритет расподеле утврђује се  у складу са приливом средстава  планираних овим 
програмом и утврђеним приоритетом активности. 
 

I V 
          Наредбодавац за распоред средстава из овог Програма је Председник општине Рача. 
 

V 
 Овај програм на предлог Савета усваја Општинско веће општине Рача. 
 По истеку календарске године Савет је обавезан да  достави извештај о остварењу 
предложеног програма и предложи Општинском већу на усвајање. 
 Уколико постоје неискоришћена средства  чија намена је утврђена овим програмом, 
Сaвет предлаже Општинском већу  да за наведена средства донесе решење о коришћењу истих, 
а за  конкретне активности у складу са програмом. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 

   Број 344-17/2019-II-01           ПРЕДСЕДНИК 
   Дана: 15.03.2019 год       Ненад Савковић, с.р. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 
 

Правни основ за доношење програма садржан је у члану 17, члану 18. и члану 19. Закона 
о безбедности саобраћаја на путевима («Службени гласник РС», бр.41/09,53/2010 и 101/2011). 
Наиме јединица локалне самоуправе је у обавези  да у оквиру својих права и дужности 
обезбеди средства за финансирање унапређења безбедности саобраћаја. 

  
Извори средстава за унапређење безбедности саобраћаја су: 

 1) Приходи локалног буџета  од наплаћених новчаних казни за прекршаје предвиђене 
прописима о безбедности саобраћаја на путевима, 
 2) Остали приходи буџета јединице локалне самоуправе, 
 3) Поклони или прилози покровитеља дати јединици локалне самоуправе, 
 4) Остали приходи.  

 
Средства од наплаћених новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о 

безбедности саобраћаја на путевима представљају уступљен приход Републике, а расподељују 
се тако што у висини од 70% припадају буџету Републике, а у висини од 30% припадају буџету 
јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен. Од 30% средстава која 
припадају буџету јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен,  
законска је обавеза да се 50% средстава користи за поправљање саобраћајне инфраструктуре 
јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен. 

 Наведена средства у целини су наменског карактера и могу се користити у складу са 
утврђеним програмом који доноси надлежни извршни орган јединице локалне самоуправе, на 
предлог тела за координацију. 

У општини Рача програм доноси Општинско веће, на предлог Општинског Савета за 
безбедност саобраћаја на путевима. 
 Општински Савет за безбедност саобраћаја на путевима, као тело за координацију,  
основан је решењем о оснивању општинског савета за безбедност саобраћаја на путевима  2010 
. године. Задатак Савета ја да  непрекидно прати стање безбедности саобраћаја на путевима и 
на основу тога покреће иницијативе за предузимање одговарајућих мера и активности у циљу 
унапређења безбедности саобраћаја на путевима, исте предлаже Општинском већу, а посебно 
иницијативе за доношење Програма коришћења средстава за финансирање унапређења 
безбедности саобраћаја на путевима на територији Општине Рача.  

 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РАЧА 

Горан Максовић, Начелник Општинске управе општине Рача, с.р. 
 

 
 
 На основу члана 69. став 1. тачка 3) Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник 
РС", број 15/2016), члана 28. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС, број 104/16) 
и члана 40. став 1. тачке 46) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 3/2019), 
Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на седници одржаној 
дана 16.04.2019. године, донела је: 

 
 

O Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК  О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 

ЦЕНОВНИКА ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЈАВНОГ 
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ РАЧА „ ИЗ РАЧЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 
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Члан 1. 
Јавном  комуналном предузећу „ Рача „ из Раче , даје се  сагласност на Ценовник о 

измени и допуни ценовника основних комуналних производа и  услуга за 2019. годину број 
104 од 28.03.2019. године.  

 
Члан 2. 

 Одлуку ступа на снагу наредног дана од дана обљављивања у „Службеном гласнику 
општине Рача“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-30/2019-I-01                        ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 16.04.2019.  године.                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

                        Душан Ђоковић, с.р. 
 
 
 

На основу члана 40. став 1. тачка 6) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", 
број 3/2019) Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на седници 
одржаној дана 16.04.2019. године, донела је:  

 
O Д Л У К У 

О ДАВАЊУ НАКНАДНЕ САГЛАСНОСТИ 
ДОМУ ЗДРАВЉА "МИЛОЈЕ ХАЏИЋ – ШУЛЕ" ИЗ РАЧЕ 

 
Члан 1. 

Дому здравља „Милоје Хаџић-Шуле“ из Раче даје се накнадна сагласност за 
ангажовање додатних радника и то: три доктора медицине, четири медицинска техничара, два 
медицинска техничара општег смера, једног ро техничара и једног лабораторијског техничара,  
једног возача санитета и две спремачице, почевши од 01.01.2019. године, па закључно са 
29.03.2019. године. 

 
Члан 2. 

Средства за зараде за ангажована лица из члана 1. ове Одлуке за наведени период  ће се 
исплаћивати из буџета општине Рача за 2019. годину. 

 
Члан 3. 

 Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Рача“. 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ РАЧА 
 

Број: 020-31/2019-I -01                                                                  ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 16.04.2019. године.                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
                              Душан Ђоковић, с.р. 
 
 
 

На основу чл. 27. ст. 10. и чл. 29 ст.4. Закона о јавној својини ("Службени гласник РС", 
број 72/11, 88/13, 105/14, 104-2016-др.закон, 108/2016,113/2017 и 95/18), чл. 3. Уредбе о 
условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп 
ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских 
права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Службени 
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гласник РС", број16/2018), чл. 19 и 20. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној 
својини општине Рача ("Службени гласник општине Рача", број 24/2015) и члана 40. став 1. 
тачка 36) Статута општине Рача ("Службени гласник општине Рача", број 3/2019) Скупштина 
општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 
16.04.2019. године, донела је: 

 
О Д Л У К У 

О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ПРИБАВЉАЊА НЕПОКРЕТНОСТИ 
У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ РАЧА НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ 

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком покреће се поступак прибављања кп.бр.1253/2, ливада 3. класе у 
површини од 0.05.27 ха  потез Медвеђњак, уписана у Л.Н. 749 К.О. Велико Крчмаре, од власника 
непокретности Аксентија Марковића из В. Крчмара,непосредном погодбом.  

Катастарска парцела из става 1. овог члана ће се прибавити по тржишним условима, на 
основу утврђене цене од стране надлежног органа (на основу налаза и мишљења судског 
вештака). 
 

Члан 2. 
 Средства за прибављање непокретности из чл. 1 ове Одлуке, биће исплаћена из буџета 
Општине Рача за 2019. годину. 
   

Члан 3. 
 Поступак непосредне погодбе, сагласно Закону, подзаконским актима и одлукама 
Скупштине општине Рача које уређују ову област, спровешће надлежна Комисија, формирана 
од стране Скупштине општине Рача. 
 

Члан 4. 
 Разлози за спровођење поступка прибављања непокретности из чл. 1 ове Одлуке у 
поступку непосредне погодбе, садржани су у чињеници да предметна непокретност на терену 
представља део локалног пута ОП 8 , односно део прилазног пута мосту на потоку Крчмара, 
који је предмет реконструкције. 

 Интерес је Општине Рача да се упише као носилац права јавне својине на делу напред 
наведене катастарске парцеле, због добијања одговарајућих дозвола за реконструкцију  
приступног пута и моста. 
 

Члан 5. 
 Након спроведеног поступка непосредне погодбе Комисија доставља записник 
имовинско-правној служби Општинске управе општине Рача, која ће израдити нацрт решења 
о прибављању непокретности из члана 1. ове Одлуке. 
 

Члан 6. 
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном Гласнику 

општине Рача“. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 

Број: 020-34/2019-I-01                       ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 16.04.2019. године                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
                                                                                                        Душан Ђоковић, с.р. 
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Општинско Веће општине Рача на седници одржаној дана 08.04.2019. године, на основу 
члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Србије“, број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), члана 71. став 1. тачка 11) 
Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 3/2019)  и члана 37. Пословника о 
раду Општинског већа ("Сл. гласник општине Рача", број 01/09 и 17/16), донело је: 

 
O Д Л У К У 

 
 1. Даје се сагласност на Другу измену плана јавних набавки Општинске управе општине 
Рача за 2019.годину.  
  

2. Одлука ступа на снагу даном објављивања у Службеном гласнику општине Рача. 
 

Општинско веће општине Рача 
 
Број: 404-26/2019-II-01                        ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 05.04.2019. године                                                            Општинског већа 
                    Ненад Савковић, с.р. 
 
 

Општинско Веће општине Рача на седници одржаној дана 11.03.2019.године, на основу 
члана 46. Став 5а. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС број, 129/2007, 83/2014-др. 
закон, 101/2016 др. закон и 4/2018)  и члана 71. став 1. тачка 1) Статута општине Рача ("Сл. 
гласник општине Рача", број 3/2019) и члана 37. Пословника о раду Општинског већа ("Сл. 
гласник општине Рача", број 01/09 и 17/16), донело: 
 

О Д Л У К У 
 

1. Усваја се Тромесечни извештај о степену реализацијe Годишњег програма 
пословања Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката, 
Рача за период 01.01.-31.12.2018.године број 36/2019 од 28.01.2019.године. 
 

2. Oва Одлука супа на снагу објављивањем у  "Службеном Гласнику општине Рача". 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Бр: 021-40/2019-II -01                       П Р Е Д С Е Д Н И К      
Дана: 08.04.2019. године                                                                          Општинског већа 
                                                                                                                  Ненад Савковић, с.р.  
 
 
 

Општинско веће општине Рача, на седници одржаној дана 05.04.2019.године, члана 46. 
став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, број 
129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), члана 71. Статута општине Рача 
(''Сл.гласник општине Рача'', бр.3/19) и члана 37. Пословника о раду Општинског већа ("Сл. 
гласник општине Рача", број 01/09 и 17/16) донело је следећу: 
 

О Д Л У К У 
1. Усваја се Годишњи извештај Савета за здравље општине Рача за 2018. годину број 

06-26/2019-I-04 од 28.03.2019.године. 
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2. Одлука ступа на снагу даном доношења и исту објавити у Службеном гласнику 
општине Рача. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 

Бр: 06-31/2019-II -01                           П Р Е Д С Е Д Н И К      
Дана: 05.04.2019. године                                                                          Општинског већа 
                                                                                                                  Ненад Савковић, с.р.  
 
 
На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајнама и јединицама локалне 
самоуправе ("Сл. гласник РС", број 21/2016 ,113/2017 и 95/2018), Уредбе о критеријумима за 
разврставање радних места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним 
покрајнама и јединицама локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", број 88/2016),  члана 71. 
Статута општине Рача ( Сл.Гласник општине Рача бр. 3/19),  члана 57. Одлуке о организацији 
општинске управе (Сл.гласник општине Рача“, број   5/2018) и члана 37. Пословника о раду 
општинског Већа општине Рача ( Сл.Гласник општине Рача бр. 1/09 и 17/16 ), Општинско веће 
општине Рача, на предлог начелника Оппштинске управе општине Рача, дана 12.04.2019. 
године усвојило је: 
 

П Р А В И Л Н И К 
 О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА 

 У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ И ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 
 ОПШТИНЕ РАЧА 

 
ГЛАВА I  

 
Основне одредбе 

 
Члан 1. 

Овим Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 
општинској управи (у даљем тексту: Правилник) уређују се организационе јединице и њихов 
делокруг, руковођење организационим јединицама, називи и описи радних места, звања у 
којима су радна места разврстана, потребан број запослених за свако радно место, врста и 
степен образовања, радно искуство и други услови за рад на сваком радном месту у 
Општинској управи и општинском правобранилаштву општине Рача. 
 

Процедура усвајања Правилника 
 

Члан 2. 
 Предлог Правилника припрема начелник  Општинске управе и доставља га 
Општинском већу на усвајање. 
 

Поглавља правилника 
 

Члан 3.  
 Правилник се састоји од следећих поглавља: 

- Глава I  Основне одредбе 
- Глава II Организација и систематизација радних места у Општинској управи 
- Глава III Oрганизација и систематизација радних места у Општинском 

правобранилаштву 
- Глава IV Прелазне и завршне одредбе 
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Систематизација радних места 
 

Члан 4.  
 У Правилнику су систематизована следећа радна места 

 
Функционери - изабрана и 
постављена лица 

3 помоћника  

Службеник на положају –  
I група 

1 радних места 1 службеника 

Службеник на положају – II 
група 

1 радних места 1 службеника 

 
Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 
Самостални саветник 7  радних места  7 службеника 
Саветник 7 радних места 7 службеника 
Млађи саветник 3   радна места 3 службеника 
Сарадник 3  радних места 3 службеника 
Млађи сарадник //// //// 
Виши референт 12 радних места 14 службеника 
Референт / / 
Млађи референт / / 

Укупно: 32 радних места 34   службеника 
 

Намештеници Број радних места Број намештеника 
Возач 1 радно место 1 намештеник 
Биротехничар 1 радно место 1 намештеник 
Технички секретар 1 радно место 1намештеник 
Кафе кувар 1 радно место 1 намештеник 

Укупно: 4 радних места 4 намештеника 
 

Члан 5. 
 Према структури у Општинској управи  радна места су систематизована на следећи начин  
: 

- 2 службеника на положају,  
- 3 функционера и 1 шеф кабинета 
- 34 службеника на извршилачким радним местима и  
- 4  на радним местима намештеника 

 
ГЛАВА II 

 
ОРГАНИЗАЦИЈА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА 

У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 
 

Предмет уређивања 
 

Члан 6. 
 Овим Правилником детаљније се уређују посебна организациона јединица и 
унутрашње организационе јединице и њихов делокруг, руковођење унутрашњим 
организационим јединицама, називи и описи радних места, звања у којима су радна места 
разврстана, потребан број запослених за свако радно место, врста и степен образовања, радно 
искуство и други услови за рад на сваком радном месту у Општинској  управи општине  Рача. 
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1. ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
 

Унутрашња организација 
 

Члан 7. 
 У оквиру Општинске управе образују се унутрашње организационе јединице за 
вршење сродних послова и Кабинет председника општине као посебна организациона 
јединица. 

Основна унутрашња организациона јединица је одељење. 
Унутар основних унутрашњих организационих јединица образују се уже 

организационе јединице – одсеци. 
Основне унутрашње јединице 

       
Члан 8. 

Основне унутрашње организационе јединице су: 
 

1.ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ЗАЈЕДНИЧКЕ И 
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ  

2.ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ, УРБАНИЗАМ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ  
3.ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ  

 
Члан 9. 

У одељењима као основним организационим јединицама формирају се одсеци као 
унутрашње организационе јединице и то: 
 

У оквиру Одељења за општу управу, друштвене делатности, заједничке и инспекцијске 
послове, образују се следећи одсеци: 

- Одсек за друштвене делатности, имовинско-правне и инспекцијске послове,  
- Одсек за грађанска стања, матичну службу и послове месних канцеларија, 
- Одсек за заједничке послове 

 
У оквиру Одељења за привреду, пољопривреду, буџет и финансије образују се следећи 

одсеци: 
- Одсек за привреду, буџет и финансије, 
- Одсек за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода 

 
   Посебна организациона јединица 

 
Члан 10. 

 У Општинској управи се као посебна организационa јединицa образује Кабинет 
председника општине. 

 
2. ДЕЛОКРУГ УНУТРАШЊИХ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА  

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
 

Члан 11.  
У Одељењу за општу управу, друштвене делатности, заједничке и инспекцијске 

послове обављају се послови: 
- стручни и административни послови који се односе на функционисање Скупштине и њених 
радних тела, Председника општине и Општинског  већа, 
- пружања помоћи одборницима и народним посланицима у вршењу њихових функција, 
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- нормативне делатности - израда нацрта одлука и других прописа из надлежности Скупштине 
и сарадња са другим одељењима Општинске управе у изради аката из њихове надлежности, 
- објављивања одлука и других аката које доноси Скупштина, Председник општине, 
Општинско  веће и други субјекти чији се акти објављују у "Службеном гласнику општине 
Рача", 
- правно-техничке обраде аката донетих на седници Скупштине општине, Општинског већа и 
Општинске управе, 
- вођења регистра одлука и других прописа које доноси Скупштина општине, Општинско веће 
и Општинска управа, 
- послови пружања стручне помоћи другим одељењима и службама Општинке управе када као 
обрађивачи припремају нацрте аката из надлежности Скупштине, Председника општине и 
Општинског већа, 
- радних односа запослених у Општинској управи и органима општине, 
- писарнице, 
- образовања и науке, 
- предшколског образовања и васпитања, 
- решавања ученичких и студентских питања,  
- у области културе и физичке културе, 
- у области здравствене и социјалне заштите и информисања, 
- праћења реализације финансијских обавеза у областима из своје надлежности, 
- израде правних и других аката  
-у складу са правилима струке у поступку запошљавања и избора кандидата, 
-  припреме предлога Плана попуне радних места, 
-  планирања организационих промена, 
-  организације и координације стручног усавршавања, обучавања и додатног образовања 
службеника и процене потреба за обуком сваког службеника, 
-  припреме предлога годишњег Програма посебног стручног усавршавања службеника и 
предлога финансијског плана за извршавање годишњег Програма стручног усавршавања, 
-  вођења кадровске евиденције запослених и др. послова од значаја за каријерни развој 
службеника. 
- правни послови од значаја за рад Општинске управе, 
- поверени послови Републике Србије и то: 
1)  управни послови у области борачко-инвалидске заштите; 
2)  управни послови социјалне и здравствене заштите; 
3)  управни послови дечије заштите; 
- спровођења поступка о утврђивању општег интереса за експропријацију земљишта и зграда 
као и установљење закупа и службености, 
-изузимања из поседа грађевинског земљишта, 
-споразумног одређивања накнаде у поступку експропријације и другим поступцима, 
-преноса права коришћења, 
-припрему одлука из имовинско-правне области за Скупштину, Председника општине, 
Општинско веће и друге органе, 
-рада у комисији за повраћај земљишта и другим комисијама, 
-вођења управних  поступака стамбене области и својинскоправних односа, 
Образују се:, 
- Комунална инспекција, 
- Грађевинска инспекција. 
-Просветна инспекција 
Инспекцијски надзор обухвата послове надзора у области комуналне делатности и 
грађевинарства и просвете . 
-  у области личних стања грађана, вођења матичних књига и књига држављана, 
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- пружање стручне помоћи месним заједницама у вези избора, организације и рада њихових 
органа, увођења и реализације самодоприноса и други административно-технички послови, 
- издавање уверења о чињеницама о којима Општинска управа и други органи воде службену 
евиденицју, 

За  обављање  одређених  послова  из  надлежности општине, образују се месне 
канцеларије за следећа подручја: 
 
  1. Месна канцеларија Рача, за насељена места Рача, Адровац и Мали Мирашевац, 
  2. Месна канцеларија Борци, за насељено место Борци, 
  3. Месна канцеларија Бошњани, за насељено место Бошњани, 
  4. Месна канцеларија Велико Крчмаре, за насељено место Велико Крчмаре, 
  5. Месна канцеларија Вишевац, за насељено место Вишевац, 
  6. Месна канцеларија Вучић, за насељено место Вучић, 
  7. Месна канцеларија Доња Рача, за насељено место Доња Рача, 
  8. Месна канцеларија Доње Јарушице, за насељено место Доње Јарушице, 
  9. Месна канцеларија Ђурђево, за насељено место Ђурђево, 
10. Месна канцеларија Мало Крчмаре, за насељена места Мало Крчмаре и Војиновац, 
11. Месна канцеларија Мирашевац, за насељено место Мирашевац, 
12. Месна канцеларија Поповић, за насељено место Поповић, 
13. Месна канцеларија Сараново, за насељено место Сараново, 
14. Месна канцеларија Сепци, за насељено место Сепци, 
15. Месна канцеларија Сипић, за насељено место Сипић, 
16. Месна канцеларија Трска, за насељено место Трска. 
-одржавање рачунарске мреже и опреме и пружања помоћи крајњим корисницима, 
- прикупљање и објављивање одлука и др. аката у Службеном гласнику општине, 
- снимања седница и умножавања материјала, 
- поверене послове из области војске и сектора за ванредне ситуације,   
- доставе материјала за седнице општинских органа, 
- организација коришћења и одржавања возног парка, 
- одржавање телефонске централе и службених телефона, 
- организација послова набавке средстава и послужења, 
- вођење бирачких спискова 
-управни и финансијски послови прихвата смештаја и збрињавања избеглих, прогнаних и 
расељених лица, 
-организовање послова еУправе 
-вођење евиденције радног времена запослених 
Одељење обавља и друге послове из своје надлежности. 

 
Члан 12. 

У Одељењу за изградњу, урбанизам и локални економски развој, обављају се  
послови: 
- израде аката о урбанистичким условима и издавања извода из урбанистичких планова, 
-послови везани за израду решења о одобрењу и употребних дозвола, 
-припреме аката које усваја Скупштина општине или други орган,  
-вођења управних  поступака у области урбанизма и изградње 
-припреме података за доношење и израду планске документације, 
-утврђивања самосталних разграничења на регионалним путевима, општинским улицама и 
сеоским путевима, 
-израде решења за привремено држање грађевинског и другог материјала на коловозу, 
улицама, тротоарима и другим јавним површинама, 
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-израде решења за раскопавање улица и путева, тротоара и других јавних површина ради 
прикључивања на општински водовод и канализацију као и ради постављања телефонских и 
електричних каблова и постављања стубова, 
-израде решења за постављање на јавним површинама тезги и других покретних привремених 
објеката, решења за постављање огласних и рекламних паноа, табли, билборда и сл, решења 
за привремено заузимање јавне површине са циљем формирања градилишта за објекте у 
изградњи и решења за одношење ископа са одређених градилишта на терен који се насипа или 
нивелише као и решења за изградњу депонија, клозета, септичких јама, гаража и сл. 
-давања предлога и мишљења око одређивања локација за зелену и сточну пијацу, контејнере 
и сл. 
-све друге стручне, техничке и административне послове према позитивним законским 
прописима.  
- израда предлога развојних планова општине, 
- израда извештаја о реализацији пројеката, 
- праћење нормативно правне регулативе од значаја за ЛЕР, 
- вођење аналитичке и статистичке евиденције и прикупљање, обрада и анализирање података 
везаних за ЛЕР, 
- израда стратешких и акционих планова од значаја за општину, 
- пружање информација незапосленима о могућностима за покретање сопственог бизниса и 
програмима самозапошљавања, 
- праћење и извештавање реализације усвојених стратешких докумената, 
-израда плана јавних набавки 
-вршење пријема понуда по расписаним тендерима, 
-спровођење поступака јавних набавки за Општинску управу   
 Одељење обавља и друге послове из своје надлежности. 

 
Члан 13. 

У Одељењу за привреду, пољопривреду, буџет и финансије обављају се послови: 
-планирања и израде нацрта буџета и других одлука у вези са буџетом, 
-управљања буџетским финансијским средствима кроз систем консолидованог рачуна трезора, 
-сагледавања материјално финансијског положаја буџетских корисника, предлагање и 
предузимање одговарајућих мера, 
-књиговодствно аналитичке послове везане за средства самодоприноса и изворне приходе 
буџета, 
-вођења поступка утврђивања, наплате и контроле изворних прихода од продаје покретних 
ствари које користи општина и индиретни корисници његовог буџета;  прихода које својом 
делатношћу остваре органи и организације јединица локалне самоуправе; прихода од камата 
на средства буџета општине; прихода по основу донација јединици локалне самоуправе; 
прихода по основу самодоприноса и других прихода утврђених законом, 
 -израду измене и допуне финансијских планова и годишњег биланса стања, 
-спровођења поступка евидентирања одобрених измена и усмеравања апропријација, 
-израду извештаја о оствареним приходима и извршеним расходима, 
-интерну контролу пословања буџетских корисника, 
-обрађивања и финансијског праћења свих инвестиционих улагања од почетка инвестиције до 
њене реализације, 
-вршење техничке обраде пројектне и тендерске документације, 
-вођење финансијско материјалног пословања буџета, посебних рачуна буџета, буџетских 
фондова, органа локалне управе, месних заједница и других органа и организација, 
-вршење обрачуна и исплате плата, накнада и других примања радника, накнада за породиље, 
борачко-инвалидских накнада  
-обезбеђивање услова у складу са Законом и одговарајућим одлукама за функционисање 
јавних служби, односно установа у области образовања, културе, физичке културе, дечје, 
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здравствене и социјалне заштите и јавног обавештавања, као и за остваривање права и 
задовољавање потреба у овим областима и областима борачко-инвалидске заштите. 
-припреме програма развоја делатности за које је надлежна општина у области индустрије, 
трговине, туризма, угоститељства, занатства, саобраћаја и везе, приватног предузетништва и 
у другим привредним областима, 
-робне резерве за које је надлежна општина, 
-поверени послови Републике Србије, и то: финансијски послови у области борачко-
инвалидске заштите, социјалне и здравствене заштите и дечије заштите; 
-- послови у области пољопривреде, водопривреде, шумарства и развоја села, 
-иницирање мера и решења за заштиту ваздуха, воде, земљишта, животиња и природе, заштиту 
од буке, као и заштиту од опасних и отпадних материја и предлагање предузимања заштитних 
мера ради заштите животне средине, старање о спровођењу основа и мера заштите 
пољопривредног земљишта на територији општине, утврђивање површине за производњу 
здраве хране, површине које се наводњавају или се могу наводњавати, издавање одобрења за 
употребу средстава за заштиту биља, као и за сузбијање комараца, 
-спровођење планова и програма, услова и мера заштите у поступку изградње објеката и 
загађења која могу да утичу на животну средину, вршење надзора над применом мера заштите 
над стамбеним, занатским и комуналним објектима, вођење евиденције загађивача животне 
средине, подношење захтева за покретање прекршајног и других поступака пред надлежним 
судом и др. надлежним органима, 
-припремање анализе, извештаја и информација из области заштите животне средине, 
-припремање предлога одлука и других акта из области пољопривреде, 
-анализирање кретања у области пољопривреде, шумарства и водопривреде, старање о мерама 
за развој села и предлагање одговарајућих решења, 
-приремање нацрта програма развоја општине у области пољопривреде, 
-праћење стања и примене важећих прописа из области пољопривреде, шумарства, 
водопривреде и развоја села. 
-вођење управног поступка и издавање прописане сагласности, дозвола и одобрења, 
-припрема документацију за регистрацију пољопривредних домаћинстава 
-друге стручне, техничке и административне послове према важећим законским прописима. 
- послови у области пољопривреде, водопривреде, шумарства и развоја села, 
-иницирање мера и решења за заштиту ваздуха, воде, земљишта, животиња и природе, заштиту 
од буке, као и заштиту од опасних и отпадних материја и предлагање предузимања заштитних 
мера ради заштите животне средине, старање о спровођењу основа и мера заштите 
пољопривредног земљишта на територији општине, утврђивање површине за производњу 
здраве хране, површине које се наводњавају или се могу наводњавати, издавање одобрења за 
употребу средстава за заштиту биља, као и за сузбијање комараца, 
-спровођење планова и програма, услова и мера заштите у поступку изградње објеката и 
загађења која могу да утичу на животну средину, вршење надзора над применом мера заштите 
над стамбеним, занатским и комуналним објектима, вођење евиденције загађивача животне 
средине, подношење захтева за покретање прекршајног и других поступака пред надлежним 
судом и др. надлежним органима, 
-припремање анализе, извештаја и информација из области заштите животне средине, 
-припремање предлога одлука и других акта из области пољопривреде, 
-анализирање кретања у области пољопривреде, шумарства и водопривреде, старање о мерама 
за развој села и предлагање одговарајућих решења, 
-приремање нацрта програма развоја општине у области пољопривреде, 
-праћење стања и примене важећих прописа из области пољопривреде, шумарства, 
водопривреде и развоја села. 
-вођење управног поступка и издавање прописане сагласности, дозвола и одобрења, 
-припрема документацију за регистрацију пољопривредних домаћинстава. 
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Образује се: 
1) Пореска инспекција канцеларијске и теренске контроле 

 
Пореска инспекција канцеларијске и теренске контроле у складу са Законом обавља послове 
контроле законитости и правилности обрачунавања и благовремености плаћања локалних 
јавних прихода. 
 

3. ДЕЛОКРУГ ПОСЕБНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ - КАБИНЕТ 
ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
 

Члан 14. 
Кабинет председника општине је посебна организациона јединица која се образује за 

обављање саветодавних и протоколарних послова, послова за односе с јавношћу и 
административно-техничке послова који су значајни за рад председника општине. 
 

4. РУКОВОЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА 
 

Члан 15. 
 Општинском управом руководи начелник, као службеник на положају. 

Начелника Општинске управе у случају његове спречености замењује заменик 
начелника Општинске управе. 
 

Руковођење радом унутрашњих организационих јединица   
 

Члан 16. 
 Радом основних и ужих организационих јединица  руководе:  
 -  Шеф одељења, 
 -  Шеф одсека. 
 

Распоређивање руководилаца организационих јединица 
 

Члан 17. 
 Руководиоце организационих јединица из члана 16. овог Правилника, распоређује 
начелник Општинске управе. 
 Руководиоци организационих јединица из члана 16. овог Правилника одлучују, доносе 
решења у управном поступку, пружају стручна упутства, координирају и надзиру рад 
запослених, старају се о законитом, правилном и благовременом обављању послова из свог 
делокруга и врше друге послове по налогу начелника Општинске управе.    
 Шефови унутрашњих организационих јединица одговарају за свој рад начелнику 
Општинске управе. 
 За свој рад и рад уже организационе јединице којом руководе, руководиоци ужих 
организационих јединица непосредно су одговорни шефу одељења, у чијем саставу је 
унутрашња организациона јединица и начелнику Општинске управе. 
  

5. МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА   
 

Члан 18. 
Организационе јединице су дужне да међусобно сарађују и да размењују потребне податке и 
обавештења неопходна за рад. 
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6. СИСТЕМАТИЗАЦИЈА РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 
 

Члан 19. 
 Правилник садржи радна места на положајима, извршилачка радна места и радна места 
на којима раде намештеници. 

 
 Звање Број радних места Број службеника 

Службеник на положају –  
I група 

1 радних места 1 службеника 

Службеник на положају – II 
група 

1 радних места 1 службеника 

 
Службеници - извршиоци Број радних места Број службеника 
Самостални саветник 7 радних места 7 службеника 
Саветник 7 радних места 7 службеника 
Млађи саветник 3 раднo места 3 службеникa 
Сарадник 3 радних места 3 службеника 
Млађи сарадник //// //// 
Виши референт 12 радних места 14 службеника 
Референт / / 
Млађи референт / / 

Укупно: 32 радно место 34  службеника 
   

Намештеници Број радних места Број намештеника 
Возач 1 радно место 1 намештеник 
Биротехничар 1 радно место 1 намештеник 
Технички секретар 1 радно место 1намештеник 
Кафе кувар 1 радно место 1 намештеник 
Укупно: 4 радних места 4 намештеника 

  
Члан 20. 

 Радна места у Општинској управи су следећа: 
   

 
1. Начелник Општинске управе  
Звање: положај у I групи      број службеника на положају:  1 

 
Опис послова: Руководи и координира радом Општинске управе; планира, усмерава и 
надзире рад Општинске управе; усклађује рад организационих јединица Општинске управе и 
обезбеђује њено функционисање као јединственог органа; остварује сарадњу организационих 
јединица у оквиру Општинске управе; обавља и друге послове у складу са законом, Статутом 
општине, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине. 
 
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет 
година радног искуства у струци. 
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2. Заменик начелника Општинске управе  
Звање: положај у II групи       број службеника на положају: 1 

 
Опис послова: Замењује начелника Општинске управе у случају његове одсутности или 
спречености да обавља своју дужност, у складу са законом, Статутом општине, одлукама 
Скупштине општине, Општинског већа и Председника општине; обавља и друге послове из  
надлежности Општинске управе  по овлашћењу начелника управе. 
 
Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, најмање пет 
година радног искуства у струци. 
 
6.1. ОСНОВНЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ 
 
6.1.1. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 

ЗАЈЕДНИЧКЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
             
1. Шеф Одељења-извршилац за радне 

односе 
 

 
Звање: Самостални саветник 

 
број службеника: 1 

 
Опис послова: 
-Планира, организује, руководи и контролише рад одељења;  
-Координира и обједињује рад унутрашњих организационих јединица, прати законске 
прописе, сачињава план и програм рада одељења и извештај о њиховом остваривању;  
-Стара се о пуној запослености, квалитетном, стручном, благовременом и законитом 
извршавању послова и радних задатака у оквиру одељења;  
-Даје иницијативе за ефикасније извршавање послова, прати ефекте мера и решења из своје 
надлежности;  
-Води евиденцију о присутности радника на послу; 
-Издаје и оверава здравствене легитимације; 
-Даје предлоге за оцену резултата рада радника и подноси захтеве за покретање дисциплинског 
поступка начелнику Општинске управе;  
-Израђује нацрте прописа, одлука и решења које доносе Скупштина и њена радна тела, 
Општинско веће и Председник општине; 
-Израђује одлуке и друге нормативне акте за потребе месних заједница и месних канцеларија; 
-Доноси појединачне акте из делокруга рада одељења по овлашћењу начелника Општинске 
управе;  
-Обавља најсложеније послове из делокруга одељења и води управни поступак, спроводи 
управне радње и израђује решења када се за то укаже потреба у другим одељењима Општинске 
управе; 
-Учествује у непосредном обављању појединих послова за које се укаже потреба или који по 
обиму и значају захтевају ангажовање шефа одељења; 
-Саставља извештаје и информације по захтеву општинских и републичких органа; 
-Стара се о извршењу поверених послова државне управе  
-Води управни поступак, спроводи управне радње и израђује предлоге решења из надлежности 
Општинске управе; 
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-Води управни поступак за признавање својства војног и мирнодопског инвалида, права на 
породичну и цивилну инвалиднину; 
-Води управни поступак у вези обезбеђења учесника ослободилачких ратова, поступак за 
повећање процента инвалидитета и признавања права на туђу негу и помоћ, права на посмртну 
помоћ и погребне трошкове; 
-Комплетира документацију за лекарску комисију, шаље решења из своје области на ревизију, 
води поступак за утврђивање здравствене заштите РВИ, ортопедска помагала, издаје објаве за 
повлашћену вожњу и објаве за лекарску комисију, издаје књижице за повлашћену вожњу и 
шаље извештаје о надлежним органима. 
-Израђује решења прописана Уредбом о канцеларијском пословању као и друга акте;  
-Израђује решења у управном поступку по захтевима грађана за промену личног имена, о 
исправкама у матичним књигама и о накнадном упису у матичне књиге; 
 - Пружа бесплатну правну помоћ 
-Врши стручне послове у вези са расписивањем и спровођењем конкурса и огласа;  
-Обавља административно-техничке послове из области радних односа који се односе на 
матичну евиденцију радника, пријављивање и одјављивање радника Фонда пензијског и 
инвалидског осигурања и Фонда здравственог осигурања;  
-Израђује решења о коришћењу годишњег одмора, плаћеног и неплаћеног одсуства, исплатама 
за рад по основу уговора о привременим и повременим пословима као и по основу уговора о 
делу; 
- попуњава обрасце пријава и одјава у вези са заснивањем и престанком радног односа 
запослених, постављених и изабраних лица у органима општине 
-Стара се о ефикасном и законитом обављању посла запослених у области образовања, 
културе, физичке културе, здравствене и социјалне заштите, и информисања, дечје заштите, 
јавних набавки, правних послова и пословима безбедности и здравља на раду; 
-Спроводи поступак процене ризика од могућих врста опасности и штетности на радном месту 
и радној околини, непрекидно проверава ефикасност примене аката о процени ризика, тако 
што процењује успешност спроведених мера у погледу отклањања и смањења ризика, 
предлаже корекцију тих мера, ако у поступку провере ефикасности уочи њихову неефикасност 
у Општинској управи, установама културе и предшколској установи; 
-Обавља нормативне послове из области друштвених делатности за установе и институције 
чији је оснивач Скупштина општине и које се финансирају преко посебних рачуна општине; 
-Води поступак, предлаже Комисији и доноси решења о разврставању - категоризацији деце 
ометене у развоју; 
-обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе; 
 
Услови: стечено високо образовање из области правних наука стечено на студијама другог 
степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године  (VII степен – дипломирани правник) односно високо образовање на основним 
студијама у трајању од четири године обима 240 ЕСПБ бодова или високо образовање стечено 
у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.   
Радно искуство: најмање 5 година  у струци, 
-положен државни стручни испит, 

 
6.1.1.1. ОДСЕК ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ 

И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ  
 

2. Шеф одсека - Извршилац за имовинско правне послове  
 
Звање: Саветник 

 
број службеника: 1 
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Опис послова: 
-Организује и руководи радом одсека, стара се о пуној запослености и квалитетном, 
благовременом и законитом извршавању послова и радних задатака у оквиру одсека;  
-Даје предлоге за оцену резултата рада радника и подноси захтеве за покретање дисциплинског 
поступка начелнику Општинске управе;  
-Води управни поступак, спроводи управне радње и израђује предлоге решења из надлежности 
Општинске управе; 
-Израђује уговоре о закупу, сачињава тапије и врши увођење у посед;  
-Води управни поступак за исељење бесправно усељених лица и израђује одговарајућа 
решења;  
-Сачињава уговоре о закупу и откупу станова;  
-Доноси решења о утврђивању одговарајућег чињеничног стања, о утврђивању некоришћења 
стана и друга решења предвиђена Законом о становању;  
-Ради информације, извештаје и анализе из имовинско правне области;  
-Прати стање и предлаже одговарајуће мере из стамбене области; 
-Учествује у раду комисије за јавне набавке за потребе Општинске управе; 
-Израђује нацрте прописа Одлука и решења које доносе Скупштина и њена радна тела, 
Општинско веће и Председник општине. 
-обавља административне, стручне и техничке послове за потребе комисије за отуђење и 
прибављање непокретности у јавну својину и давање грађевинског земљишта у закуп, 
- припрема нацрт уговора о закупу грађевинског земљишта у јавној својини, доноси решење о 
конверзији права коришћења у право својине, доноси решење о престанку права коришћења 
лицима којима је дато на коришћење грађевинско земљиште у државној својини ради 
изградње, а који то право коришћења нису уписали у јавну књигу о евиденцији непокретности 
и правима на њима по захтеву јавног правобранилаштва,  
-припрема нацрт уговора о установљавању службености – закупу за изградњу линијских 
инфраструктурних објеката, доноси решење о утврђивању земљишта за редовну употребу 
објеката и о формирању грађевинске парцеле,  
-води поступак око повраћаја утрина и пашњака на коришћење, води поступак око 
самовласног заузећа државне имовине,  
-води поступак купопродаје станова на којима општина има право коришћења и располагања 
по Закону, припрема нацрте одлука о располагању непокретностима у јавној својини по Закону 
који регулише дату област 
- припрема нацрт решења о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта ради изградње 
по тржишној цени,  
-припрема нацрт решења о давању у закуп грађевинског земљишта ради привременог 
постављања монтажних објеката, припрема нацрт решења о поништају решења о отуђењу и 
давању у закуп грађевинског земљишта, припрема нацрт решења о отуђењу и давању у закуп 
грађевинског земљишта по цени мањој од тржишне цене односно закупнине или без накнаде, 
припрема нацрт решења о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта непосредном 
погодбом,  
-обавља послове у вези промене и укњижења нових власника код Службе за катастар 
непокретности, послове припреме и доставе документације Суду, Јавном  правобранилаштву 
и другим органима и организацијама, послове правне помоћи,  
- припрема и доставља документацију странкама ради подношења захтева за реституцију код 
Агенције за реституцију,  
- припрема нацрте нормативних аката из области имовинско правне области,  
- обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе; 
-Обавља и друге послове из ове области по налогу шефа Одељења и начелника Општинске 
управе. 
Услови  
Стручна спрема:  
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-високо образовање из области правних наука стечено на студијама другог степена (дипломске 
академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године  (VII степен – 
дипломирани правник) односно високо образовање на основним студијама у трајању од 
четири године обима 240 ЕСПБ бодова или високо образовање стечено у складу са прописима 
који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.   
Радно искуство: 3 година у струци, 
-положен државни стручни испит, 
 
3.Извршилац за област друштвене бриге о деци и људске ресурсе 

 
Звање : Саветник                                          број службеника :1 
 
Опис посла:   
-Спроводи првостепени управни поступак признавања права на накнаду зараде за време 
породиљског одсуства, одсуства ради неге детета, и одсуства ради посебне неге детета, права 
на дечији додатак, родитељски додатак, накнаду трошкова боравка у предшколској установи 
за децу без родитељског старања и децу ометену у развоју и регресирање трошкова боравка у 
предшколској установи деце из материјално угрожених породица. 
-  Обавља послове на спровођењу поступка око признавања права на дечији додатак, у складу 
са међународним конвенцијама и административним споразумима. 
- Израђује месечне, полугодишње и годишње извештаје за требовање средстава за исплату 
дечјег додатка, породиљских права и других накнада, као и за потребе статистике.    
-Врши анализу описа послова и радних места у органима општине и њихово правилно 
разврставање у звања;  
-  У сарадњи са Шефом одељења припрема нацрт правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места;  
-Врши планирање и развој кадрова у органима општине;  
-обавља стручне послове у вези са планирањем организационих промена у органима општине;  
-припрема нацрт Кадровског плана и праћење његовог спровођења у органима;  
-развија систем оцењивање рада службеника, систематско праћење постигнућа службеника, 
унапређивање мотивације службеника;  
-врши анализу, процену и припрему предлога годишњег Програма посебног стручног 
усавршавања службеника и предлога финансијског плана за његово извршавање; 
- организује, реализује и врши анализу ефеката интерног и екстерног стручног усавршавања.   
-Координира рад на изради извештаја, анализа и информација 
Обавља и друге послове по налогу начелника одељења и начелника Општинске управе. 
Услови : 
Стручна спрема:  
-високо образовање из области економских наука стечено на студијама другог степена 
(дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године  (VII 
степен – дипломирани економиста) односно високо образовање на основним студијама у 
трајању од четири године обима 240 ЕСПБ бодова, или високо образовање стечено у складу 
са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању. 
Радно искуство: 3 године у струци 
-положен државни стручни испит, 
 
4.Извршилац за послове писарнице 
 
Звање: Виши референт 

 
број службеника: 2 
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Опис послова: 
-Планира послове и радне задатке из делокруга писарнице, стара се о њиховом стручном и 
квалитетном извршавању, саставља извештаје и информације о раду писарнице и примљеним 
предметима; 
-Прима, прегледа и шифрира предмете; 
-Води основну евиденцију предмета по систему аутоматске обраде и картотеке и формира 
омоте списа; 
-Прати кретање предмета, сачињава месечне извештаје у вези задужених и урађених предмета 
по интерној доставној књизи; 
-Прима предмете од обрађивача по ИДК и води роковник предмета; 
-Уписује предмете у ИДК, архивира завршене предмете, води архивску књигу, одабира и 
излучује архивску грађу и издаје преписе из архивираних предмета; 
-Прима, отвара, прегледа и врши класификацију, распоређивање, експедицију поште и 
евидентира примљене и отпремљене препоруке; 
-Стара се о благовременој отпреми поште како преко ПТТ службе тако и путем достављача; 
-Прима поднеске упућене Општинској управи и органима општине, разврстава их и доставља 
у рад; 
-Води евиденцију о примљеним поднесцима, издаје потврде о њиховом пријему; 
-Врши оверу потписа, преписа и рукописа; 
-Даје усмена упутства о начину остваривања права странака код Општинске управе и о стању 
предмета у раду; 
-Врши обрачун и наплату административних такси и доставља опомене за плаћање таксе; 
-Издаје уверења у складу са ЗУП-ом и поступа по замолницама органа и захтевима странака; 
-Прима захтеве за издавање уверења о подацима из пореског књиговодства локалних јавних 
прихода;  
- Врши набавку канцеларијског материјала и опреме за потребе Општинске управе, 
Скупштине општине, Општинског већа, Председника општине и о томе води потребну 
евиденцију 
-Обавља друге послове и радне задатке који по природи посла припадају писарници као и 
друге послове по налогу шефа одсека, шефа одељења  и начелника Општинске управе. 
Услови 
Стручна спрема:  
-IV степен стручне спреме, техничка школа - техничар за одржавање машина, техничар 
нумеричких машина  
Радно искуство: 5 година у струци 
-положен државни стручни испит, 
 
5. Комунални инспектор  
 
Звање: Саветник 

 
број службеника: 1 

 
Опис послова: 
-Врши инспекцијски надзор над применм закона, других прописа и општинских одлука у 
области комуналне делатности и одржавања стамбених зграда и њихових посебних и 
заједничких делова;   
-Врши контролу коришћења, одржавања и заштите комуналних објеката, уређењу и чистоћи 
општине (водовод, канализација, смештај, одвожење и одлагање отпада, прање улица, тргова, 
аутобуских станица и других јавних површина, уређење и одржавање пракова, зелених 
површина, одржавање улица, путева, хоризонталне и вертикалне сигнализације на њима и 
јавне расвете, одржавање депонија, подношење пријава за дивље депоније, прерада 
секундарних сировина из отпада на депонијама и уређење и одржавање гробља, као и контролу 
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поштовања радног времена у угоститељским и другим објектима, постављању летњих башти 
и др.); 
-Контролише да ли се стан или други посебан или заједнички део зграде користи на начин 
којим се не проузрокује штета у згради;  
-Налаже извршавање одређених обавеза и предузима мере за отклањање недостатака и друге 
радње утврђене законом и другим прописима;  
-Наређује уклањање ствари и других предмета са јавних површина, ако су ту остављени 
противно прописима општине; 
-Изриче и наплаћује новчане казне на лицу места за прекршаје по прописима које доноси СО-
е; 
-Даје упутства за рад комуналним редарима и за њихов рад је директно одговоран шефу 
Одељења; 
-Сарађује са МУП-ом. и спроводи закључке о дозволи принудног извршења решења о 
исељењу из станова; 
-Обрађује извештаје и информације из области рада Комуналне инспекције; 
-Спроводи закључаке о дозволи принудног извршења решења донетих на основу Закона о 
комуналним делатностима и других прописа из области комуналних делатности као што је 
уклањање предмета и ствари бесправно остављених на јавним површинама, извршење по 
основу права преласка преко туђе непокретности код изградње објеката, водовода и 
канализације, извршења у случају поремећаја или прекида у испоруци комуналних услуга и 
слично;  
-Спроводи закључке о дозволи принудног извршења решења о исељењу бесправно усељених 
лица у станове; 
-По потреби врши доставу решења за наплату локалних прихода обвезницима плаћања;  
-Предузима друге мере утврђене Законом о комуналним делатностима и прописима општине 
Рача; 
-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; 
-Спроводи 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 Нацрт програма заштите животне средине из надлежности општине;   
-Припрема захтеве - поднеске грађана за регистрацију оснивања као и разних других промена 
у статусу, предузетничких радњи и привредних друштава, а у складу са законима који 
регулишу ову област, а по Споразуму закљученим између Агенције за привредне регистре 
Републике Србије и општине Рача;  
-Прима захтеве о разним променама и потребама оснивања предузетничких радњи 
(привремени прекид рада, брисање из Регистра, промена пословног имена, пословног седишта, 
промене делатности и сл.), привредних друштава (брисање из Регистра, покретање поступка 
ликвидације, променом директора и заступника, регистрација огранака, покретање стечајног 
поступка и сл.); 
-Издаје уверења и потврде о вођењу радњи по члану 161. ЗУП-а из делокруга рада; 
-Обавља и друге послове по налогу шефа одсека, шефа одељења и начелника Општинске 
управе. 
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Услови  
Стручна спрема:  
-високо образовање из области природних или техничких наука стечено на студијама другог 
степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године  (VII степен – дипломирани биолог - еколог) односно високо образовање на 
основним студијама у трајању од четири године обима 240 ЕСПБ бодова или високо 
образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о 
високом образовању.    
Радно искуство: 3 године у струци 
-положен државни стручни испит, 
 
6. Комунални редар 
 
Звање: Виши референт 

 
број службеника: 1 

 
Опис послова: 
-Врши контролу коришћења и одржавања комуналних објеката, уређењу и чистоћи општине 
(водовод, канализација, смештај, одвожење и одлагање отпада, прање улица, тргова, 
аутобуских станица и других јавних површина, уређење и одржавање пракова, зелених 
површина, одржавање улица, путева, хоризонталне и вертикалне сигнализације на њима и 
јавне расвете, одржавање депонија, подношење пријава за дивље депоније, прерада 
секундарних сировина из отпада на депонијама и уређење и одржавање гробља, као и контролу 
поштовања радног времена у угоститељским и другим објектима, постављању летњих башти 
и др.); 
-Открива бесправно прикључене објекте на водоводну и канализациону мрежу и открива 
учиниоце прекршаја у области комуналних делатности, пријавњује их и доставља податке 
комуналном инспектору; 
-Спроводи закључаке о дозволи принудног извршења решења донетих на основу Закона о 
комуналним делатностима и других прописа из области комуналних делатности као што је 
уклањање предмета и ствари бесправно остављених на јавним површинама, извршење по 
основу права преласка преко туђе непокретности код изградње објеката, водовода и 
канализације, извршења у случају поремећаја или прекида у испоруци комуналних услуга;  
-Спроводи закључке о дозволи принудног извршења решења о исељењу бесправно усељених 
лица у станове; 
-По потреби врши доставу решења за наплату локалних прихода обвезницима плаћања; 
-Обавља и друге послове по налогу комуналног инспектора, шефа одељења и начелника 
Општинске управе. 
 
Услови  
Стручна спрема:  
-IV степен стручне спреме – матурант гимназије или економска школа - економски техничар,  
Радно искуство: 5 година у струци 
-положен државни стручни испит, 
 
7. Грађевински инспектор  
 
Звање: Саветник 

 
број службеника: 1 

 
Опис послова: 
-Врши инспекцијски надзор и предузима одговарајуће мере у области грађевинарства а 
нарочито: врши стручни надзор над изградњом објеката правних и физичких лица, проверава 
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да ли је за објекат за који се гради издата грађевинска дозвола, да ли се објекат гради према 
техничкој документацији и да ли је документација прописна, проверава да ли су радови, 
материјал и др. изведени према прописним стандардима, да ли је извођач радова предузео мере 
за безбедност објекта, суседних објеката, саобраћајница и др., да ли на објекту који се гради 
постоје недостаци који угрожавају безбедност, проверава да ли извођач радова води књигу 
инспекције и грађевински дневник, да ли се врши посматрање и одржавање објекта, проверава 
да ли се објекат користи са употребном дозволом; 
-Врши послове инспекцијског надзора у области грађевинарства, техничких норматива и 
норми квалитета који се односе на пројектовање, грађење и реконструкцију грађевнских 
објеката и на извођење појединих грађевинских радова на тим објектима; 
-Води поступак и доноси решење о обустављању градње или рушењу, затим да предузима мере 
за отклањање недостатаку утврђених контролом, као и мере кажњавања прекршиоца; 
Проверава: 
- да ли привредно друштво, друго правно лице или предузетник који гради објекат, односно 
лице које врши стручни надзор, односно обавља поједине послове на грађењу објекта 
испуњава прописане услове; 
-да ли је за објекат који се гради, односно за извођење радова издата грађевинска дозвола и 
потврђена пријава о почетку грађења, односно издато решење из члана 145. Закона о 
планирању и изградњи; 
-да ли је инвеститор закључио уговор о грађењу у складу са Законом о планирању и изградњи; 
-да ли се објекат гради према издатој грађевинској дозволи и пројекту за извођење, односно 
техничкој документацији на основу које је издато решење из члана 145. Закона о планирању и 
изградњи; 
- да ли је градилиште обележено на прописан начин; 
-да ли извршени радови, односно материјал, опрема  и инсталације које се уграђују одговарају 
Закону и прописаним стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета; 
-да ли је извођач радова предузео мере за безбедност објекта, суседних објеката, саобраћаја, 
околине и заштиту животне средине; 
- да ли на објакту који се гради или је изграђен постоје недостаци који угрожавају безбедност 
његовог коришћења и околине; 
-да ли извођач радова води грађевински дневник, грађевинску књигу и обезбеђује књигу 
инспекције на прописан начин; 
-да ли се у току грађења и коришћења објекта врше прописана осматрања и одржавања објекта; 
-да ли је технички преглед извршен у складу са Законом и прописима донетим на основу 
закона; 
-да ли је за објекат који се користи издата употребна дозвола; 
-да ли се објекат користи за намену за коју је издата грађевинска, односно употребна дозвола; 
-Налаже рушење објекта ако је изграђен без грађевинске дозвoлe или ако је објекат изграђен 
на јавној површини; 
-Налаже рушење објекта који се гради без грађевинске дозвoлe а није накнадно прибављена 
дозвола; 
-Наређује рушење делова објекта изграђеног после обуставе ако утврди да за материјал не 
постоје докази о квалитету;  
-Обуставља даље радове, налаже накнадно испитивање квалитета грађевинског материјала; 
-Утврђује да ли су предузете мере за безбедност објекта, саобраћаја и околине; 
-Уколико утврди недостатке на објекту који представљају опасност по живот и здравље људи 
налаже рушење објекта;  
-Налаже мере за одржавање објекта; 
-Ако утврди да се објекат користи без употребне дозвoлe наређује забрану коришћења објекта;  
-Уколико се објекат користи без употребне дозвoлe наређује вршење техничког прегледа;  
-Уколико објекат угрожава живот и здравље људи забрањује коришћење тог објекта односно 
дела објекта; 
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-Врши надзор над инвестиционим програмима за потебе општине, обавља контролу и надзор 
у поступку примене одлука и других аката у области грађевинско-техничке регулативе у 
складу са законом и одлукама Скупштине општине; 
-Води управни поступак у вези рада грађевинске инспекције; 
-Доноси решења и закључке и стара се о њиховом извршењу;  
-Води евиденцију бесправно подигнутих објеката и о њиховим инвеститорима; 
-Прати прописе у области урбанизма и грађевинарства и о томе обавештава шефа одељења;   
-Учествује у пословима легализације бесправно изграђених објеката; 
-Израђује извештај о бесправној градњи и предлаже мере за њено спречавање; 
-Сачињава све друге потребне извештаје о свом раду са предлогом мера за превазилажење 
негативних појава у вршењу надзора;  
-Води целокупну администрацију грађевинске инспекције, обрађује предмете и по њима 
доноси одговарајуће акте, стара се о интерним роковима за решавање предмета, прима пошту 
и телефонске позиве грађана за интервенцију; 
-Обавља и друге послове по налогу шефа одсека, шефа одељења и начелника Општинске 
управе. 
Услови  
Стручна спрема:  
-високо образовање у области грађевинских наука стечено на студијама другог степена 
грађевинарства (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно дипломирани инжењер 
грађевинарства или лице са високим образовањем одговарајуће струке односно смера на на 
студијама другог степена архитектуре (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне студије), односно 
дипломирани инжењер архитектуре, или високо образовање на студијама првог степена 
грађевинске или архитектонске струке односно виша школска спрема архитектонске или 
грађевинске струке, односно високо образовање на основним студијама у трајању од четири 
године обима 240 ЕСПБ бодова или високо образовање стечено у складу са прописима који су 
важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.   
 
Радно искуство: 3 године у струци, 
-положен државни стручни испит, 
-положен стручни испит (лиценца) 
 
8.Просветни инспектор  
 
Звање: саветник                                                                                  број службеника :1 
 

Опис послова:  
-У складу са Законом о основама система образовања и Законом о просветној 

инспекцији, врши надзор над применом закона и других прописа којима се уређује 
организација и начин рада установа предшколског васпитања и образовања и основног и 
средњег образовања и васпитања, 

- Поступање установе у погледу спровођења закона, других прописа у области 
образовања и васпитања и општих аката, остваривања права и обавеза запосленог, ученика и 
његовог родитеља односно другог законског заступника, утврђених прописима у области 
образовања и васпитања, остваривања заштите права детета и ученика, њихових родитеља, 
односно других законских заступника, као и заштите права запослених, обезбеђивања 
заштите детета, ученика и запосленог од дискриминације, насиља, злостављања и 
занемаривања, као и понашања које вређа углед, част или достојанство, поступка уписа и 
поништавања уписа у школу, испуњености прописаних услова за спровођење испита,вођења 
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прописане евиденције коју води установа и утврђивање чињеница у поступку поништавања 
јавне исправе коју издаје установа, страначког организовања и деловања. 

- У поступку верификације установе, образовног профила, остваривања наставних 
планова и програма, проширене делатности установе, статусне промене и промене назива и 
седишта установе, просветна инспектор испитује испуњеност услова и поступа у оквиру 
својих овлашћења 
- У поступку верификације установе, за основну и проширену делатност, просветни 
инспектор записником констатује да ли установа испуњава услове, у складу са законом којим 
се уређују основе система образовања и васпитања и прописа донетих на основу тог закона и 
о томе обавештава орган надлежан за доношење решења у поступку верификације установа. 

- Просветни инспектор врши и послове инспекцијског надзора над радом послодавца 
за учење кроз рад ученика, у складу са овим и посебним законом,послове инспекцијског 
надзора над радом установа за образовање одраслих и јавно признатих организатора 
активности 

- Просветна инспекција врши инспекцијски надзор над применом закона и других 
прописа којима се уређује организација и начин рада установа за образовање одраслих и јавно 
признатих организатора активности, обавља и друге послове по налогу начелника одељења и 
начелника Општинске управе. 
  
Услови:  
Стручна спрема :Стечено високо образовање  на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету,  
Радно искуство: 3 године у струци, 
-положен државни стручни испит, 
 
6.1.1.2. ОДСЕК ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА, МАТИЧНУ СЛУЖБУ И ПОСЛОВЕ 

МЕСНИХ КАНЦЕЛАРИЈА  
 
9.Шеф Одсека - Матичар 
 
Звање: Виши референт 

 
број службеника: 1 

 
Опис послова: 
- Организује и руководи радом одсека, обједињава и усмерава рад запослених у оквиру одсека; 
-Стара се о ефикасном и законитом обављању послова, пуној запослености радника и 
благовременом и квалитетном извршавању радних обавеза; 
-Прати законске прописе из надлежности службе, води радне листе и даје предлог шефу 
одељења за оцену резултата радника; 
-Даје предлоге за оцену резултата рада радника и подноси захтеве за покретање дисциплинског 
поступка;  
-Води матичне књиге за матично подручје Рача, које обухвата насељена места Рача, Доња 
Рача, Бошњане, Вишевац, Поповић, Мирашевац, Вучић и Адровац и књигу држављана; 
-У области матичне службе – грађанских стања обавља: 

- упис рођења у Матичну књигу рођених; 
- упис венчања – закључење брака у Матичну књигу венчаних;  
- упис смрти у Матичну књигу умрлих; 

- Издаје уверења и изводе из матичних књига и књиге држављана; 
-Води посебну евиденцију о изводима који се издају на међународним обрасцима;  
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-Доставља статистички извештај надлежним органима о извршеним уписима у матичне књиге 
за сваки месец; 
-Сачињава смртовнице, води регистре матичних књига и дупликат матичних књига рођених, 
венчаних и умрлих; 
-Чува документацију и одговара за законито вођење матичних књига;  
-Обавља законом предвиђене послове око закључења брака; 
-Пружа податке за бирачки списак и војну евиденцију; 
-Поступа по пресудама суда о разводу брака и о промени презимена у законском року; 
-Обавља и друге послове по налогу, шефа одељења и начелника Општинске управе.  
Услови 
Стручна спрема: 
- високо образовање стечено на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 
бодова у образовно-научном пољу Друштвено-хуманистичких наука, основним струковним 
студијама, односно на студијама у трајању до три године или образовање стечено у складу са 
прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању  
-положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара и 
положен стручни испит за рад у државним органима,   
Радно искуство: 5 година 
 
10. Заменик матичара и извршилац за евиденцију општинске имовине и секретар месне 
канцеларије Рача 
 
Звање: Виши референт 

 
број службеника: 1 

 
Опис послова: 
-Обавља све послове из тачке 9. овог одељка; 
-Води евидецију о целокупној општинској имовини и имовини Општинске управе у сарадњи 
са пописном комисијом; 
-Води потребне евиденције, подноси извештаје општинским и државним органима на 
прописаним обрасцима; 
-Сарађује са посебним оперативним телима у републици и општини;  
-Обавља послове за потребе месне заједнице коју покрива у складу са Одлуком о организацији 
и делокругу месних канцеларија, Одлуком о месним заједницама и Статутом месне заједнице; 
-Врши стручне и административне послове за органе месне заједнице, присуствује седницама 
савета месне заједнице, води записник са тих седница, формулише одлуке и стара се о њиховој 
реализацији; 
-Издаје уверења и изводе о којима води службену евиденцију као и друга уверења у складу са 
законом; 
-Стара се о чувању и архивирању аката који настају у његовом раду; 
-Врши послове за потребе народне одбране, доставља податке за ажурирање бирачких 
спискова за подручје месне канцеларије; 
-Пружа помоћ органима Општинске управе у прикупљању података од значаја за рад тих 
органа; 
-Организује обављање послова доставе који се врше преко месне канцеларије; 
-По потреби учествује у организованом снабдевању грађана месне заједнице по прописима 
Владе РС и налозима Председника опшине и Председника скупштине општине; 
-Врши мобилизацијске послове; 
-Врши послове на спровођењу избора, референдума и увођења самодоприноса, као и друге 
послове за потребе органа Општинске управе по налогу шефа Одељења и начелника 
Општинске управе; 
-Обавља послове комуналног редара за подручје месне заједнице коју покрива и активно 
сарађује и учествује у раду свих инспекција; 
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-Врши доставу решења за наплату локалних прихода обвезницима плаћања; 
-Чува печат месне заједнице и одговоран је за његову употребу; 
-Обавља и друге послове који су од општег значаја, интереса месне заједнице кao и  интереса 
Општинске управе по налогу шефа Одељења  и начелника Општинске управе 
 
Услови 
Стручна спрема: 
-високо образовање стечено на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 
бодова у образовно-научном пољу Друштвено-хуманистичких наука, основним струковним 
студијама, односно на студијама у трајању до три године или образовање стечено у складу са 
прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању  
-положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара и 
положен стручни испит за рад у државним органима 
Радно искуство: 5 година 
 
11. Извршилац за послове месне канцеларије 
 
Звање: Виши референт 

 
број службеника: 2 

 
Опис послова: 
-Врши пријем поднесака за Општинску управу и оверу преписа, потписа и рукописа; 
-Обавља послове за потребе месних заједница које покрива у складу са Одлуком о 
организацији и делокругу месних канцеларија, Одлуком о месним заједницама и Статутом 
месне заједнице; 
-Врши стручне и административне послове за органе месне заједнице, присуствује седницама 
савета месне заједнице, води записник са тих седница, формулише одлуке и стара се о њиховој 
реализацији; 
-Издаје уверења и изводе о којима води службену евиденцију као и друга уверења у складу са 
законом; 
-Стара се о чувању и архивирању аката који настају у његовом раду; 
-Врши послове за потребе народне одбране, доставља податке за ажурирање бирачких 
спискова за подручје месне канцеларије; 
-Пружа помоћ органима Општинске управе у прикупљању података од значаја за рад тих 
органа; 
-Организује обављање послова доставе који се врше преко месних канцеларија; 
-По потреби учествује у организованом снабдевању грађана месне заједнице по прописима 
Владе РС и налозима Председника опшине и Председника скупштине општине; 
-Врши мобилизацијске послове; 
-Врши послове на спровођењу избора, референдума и увођења самодоприноса, као и друге 
послове за потребе органа Општинске управе по налогу шефа Одељења и начелника 
Општинске управе; 
-Обавља послове комуналног редара за подручје месних заједница које покрива и активно 
сарађује и учествује у раду свих инспекција; 
-Врши доставу решења за наплату локалних прихода обвезницима плаћања; 
-Чува печат месне заједнице и одговоран је за његову употребу; 
-Обавља и друге послове који су од општег значаја, интереса месних заједница kao и  интереса 
Општинске управе по налогу шефа Одељења  и начелника Општинске управе. 
Услови 
Стручна спрема: 
-IV степеном школске спреме, административни техничар, техничар за управне послове, 
техничар администратор, металостругар, техничар нумеричких машина или механичар за 
одржавање машина,  
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Радно искуство: 5 година 
-положен државни стручни испит, 
 
12.  Заменик матичара и извршилац за послове месне канцеларије 
 
Звање: Виши референт 

 
број службеника: 1 

 
Опис послова: 
-Обавља све послове из тачке 9. овог одељка; 
-Врши пријем поднесака за Општинску управу и оверу преписа, потписа и рукописа; 
-Обавља послове за потребе месних заједница које покрива у складу са Одлуком о 
организацији и делокругу месних канцеларија, Одлуком о месним заједницама и Статутом 
месне заједнице; 
-Врши стручне и административне послове за органе месне заједнице, присуствује седницама 
савета месне заједнице, води записник са тих седница, формулише одлуке и стара се о њиховој 
реализацији; 
-Издаје уверења и изводе о којима води службену евиденцију као и друга уверења у складу са 
законом; 
-Стара се о чувању и архивирању аката који настају у његовом раду; 
-Врши послове за потребе народне одбране, доставља податке за ажурирање бирачких 
спискова за подручје месне канцеларије; 
-Пружа помоћ органима Општинске управе у прикупљању података од значаја за рад тих 
органа; 
-Организује обављање послова доставе који се врше преко месних канцеларија; 
-По потреби учествује у организованом снабдевању грађана месне заједнице по прописима 
Владе РС и налозима Председника опшине и Председника скупштине општине; 
-Врши мобилизацијске послове; 
-Врши послове на спровођењу избора, референдума и увођења самодоприноса, као и друге 
послове за потребе органа Општинске управе по налогу шефа Одељења и начелника 
Општинске управе; 
-Обавља послове комуналног редара за подручје месних заједница које покрива и активно 
сарађује и учествује у раду свих инспекција; 
-Врши доставу решења за наплату локалних прихода обвезницима плаћања; 
-Чува печат месне заједнице и одговоран је за његову употребу; 
-Обавља и друге послове који су од општег значаја, интереса месних заједница kao и  интереса 
Општинске управе по налогу шефа одсека, шефа Одељења  и начелника Општинске управе. 
Услови 
Стручна спрема:  
- високо образовање стечено на основним академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 
бодова у образовно-научном пољу Друштвено-хуманистичких наука, основним струковним 
студијама, односно на студијама у трајању до три године или образовање стечено у складу са 
прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању 
-положен посебан стручни испит за матичара и овлашћење за обављање послова матичара и 
положен стручни испит за рад у државним органима 
Радно искуство: 5 година 
 
6.1.1.3. ОДСЕК ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 
 
13. Шеф одсека за заједничке послове 
 
Звање: Сарадник 

 
број службеника: 1 
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Опис послова: 
-Организује и руководи радом службе, стара се о пуној запослености и квалитетном, 
благовременом и законитом извршавању послова и радних задатака у оквиру службе;  
-Даје предлоге за оцену резултата рада радника и подноси захтеве за покретање дисциплинског 
поступка начелнику Општинске управе; 
-Активно учествује на изради пројеката информационог система рачунарске мреже; 
-Обавља послове на изради и обликовању програмских захтева, анализира програмске захтеве, 
анализира токове података и нивое њиховог коришћења, анализира и одређује размену 
података са другим органима и организацијама ван опсега локалне рачунарске мреже, односно 
спречава неовлашћено коришћење података од стране лица, органа и организација ван опсега 
локалне рачунарске мреже; 
-Израђује и инсталира програме и ради на њиховој корекцији и одржавању; 
-Врши обуку радника на новим апликацијама и коришћење свих усвојених технологија, 
формирања и одржавања информационог система и АОП-а; 
-Организује рад на уношењу података у базе и коришћење истих; 
-Ради на примени интернета и размене података путем истог, помаже при ажурирању Web 
сајта општине и Информатора о раду и израђује Службени гласник општине; 
-Организује набавку и одржавање рачунара и програмских апликација неопходних за рад 
информационог система, организује и ради на формирању и проширењу локалне рачунарске 
мреже и њеном коришћењу; 
-Обезбеђује функционисање електронских комуникација између сервера и радних станица, 
обезбеђује и чува податке унете у базе, преузима и штампа тражене податке за потребе ван 
локалне рачунарске мреже; 
-Одређује приоритете и приступе референтима до података из области за које су исти 
овлашћени, односно онемогућава неовлашћеним лицима у оквиру локалне рачунарске мреже 
приступ до података; 
- контрола и надзор над обављањем послова запослених корисника, у циљу заштите 
безбедности Информационо комуникационог система  (ИКТ) и обављање послова из области 
безбедности целокупног ИКТ система општине Рача; 
-Прикупља информације за потребе израде нових програма, тестира нове програме и помаже 
корисницима на њиховој примени; 
-Врши снимање седница Скупштине општине, Општинског већа и њихових радних тела и 
стара се о исправности апарата и компјутерске технике; 
-По потреби врши фотокопирање, спајање и повезивање материјала и стара се о исправности 
машина за умножавање, проверава квалитет умноженог материјала и води евиденцију утрошка 
папира, матрица, боја и других материјала; 
-По потреби штампа решења за накнаду за локалне јавне приходе, шаље опомене и замењује 
извршиоца за вођење бирачког списка у случају његове одсутности; 
-Врши ажурирање законских и других прописа на посебном рачунарском програму и 
обавештава шефове одељења и служби о измени прописа из њиховог делокруга рада; 
-Обавља и друге послове по налогу шефа одсека, шефа одељења и начелника Општинске 
управе. 
 
Услови  
Стручна спрема:  
-високо образовањеу у области техничких наука стечено на студијама првог степена (основне 
академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до три године 
(VI степен стручне спреме- програмер) односно високо образовање на основним студијама у 
трајању од три године обима 180 ЕСПБ бодова или високо образовање стечено у складу са 
прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању. 
Радно искуство: 1 година у струци 
-положен државни стручни испит, 
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 14. Извршилац за електронску управу, вођење бирачког списка и повереник за избегла, 
прогнана и расељена лица 
 
Звање: Виши референт 

 
број службеника: 1 

 
Опис послова: 
-Организовање послова еУправе 
-Води општи бирачки списак, прати и уноси одговарајуће промене и обезбеђује сталну 
ажурност бирачког списка; 
-Подноси захтеве надлежним органима и службама за достављање података потребних за 
ажурирање бирачког списка; 
-Израђује нацрте решењао свакој промени у бирачком списку; 
-Од шефова месних канцеларија прикупља писане извештаје о чињеницама битних за бирачки 
списак; 
-По потреби штампа изводе бирачког списка и доставља их надлежним органима, као и 
обавештења за гласање; 
-Издаје потврде о бирачком праву; 
-Врши аутоматску обраду седница Скупштине општине, одлука, решења и закључака 
Скупштине општине; 
-Прикупља податке о збрињавању избеглих, расељених и прогнаних лица и дефинисању 
њиховог статуса; 
-Врши прихват, обезбеђује смештај и пријављује и одјављује боравишта избеглих, прогнаних 
и расељених лица; 
 -Руководи колективним центрима; 
-Координира рад међународних хуманитарних организација, Високог комесаријата и 
извршава налоге и решења Републичког комесаријата за избеглице; 
-Доставља надлежним органима одговарајуће податке о избеглим, прогнаним и расељеним 
лицима;  
-Обезбеђује информисање јавности о њиховом збрињавању;  
-Обавља послове преузимања и дистрибуције хуманитарне помоћи;  
 -Води главну књигу по захтевима за признавања, укидања и престанак својства избеглих и 
прогнаних лица; 
-Стара се о исправности смештајних услова у објектима за смештај избеглица;  
-Требује и врши расподелу намирница и других средстава и о томе води материјалну 
евиденцију преко картица по врсти, номенклатури, количини и цени за сваки набављени 
материјал;  
-Сваког обрачунског периода и крајем године усаглашава сву евиденцију са књиговодственом 
евиденцијом; 
-Обавља и друге послове по налогу шефа одсека, шефа одељења и начелника Општинске 
управе. 
Услови 
Стручна спрема: 
 -IV степен стручне спреме-пољопривредни техничар 
Радно искуство: 5 година 
 
15. Возач 
 
Звање: Намештеник 

 
број намештеника: 1 четврта  група 
послова 

 
Опис послова: 
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-Врши доставу поште, скупштинског и др. материјала, решења и сл. назначеним лицима када 
се ради о обавезном личном уручењу; 
-По потреби врши доставу решења за наплату локалних прихода обвезницима плаћања; 
-Води евиденцију и сачињава извештаје о пређеној километражи и одржавања возила у возном 
парку и врши контролу обрачуна и правдања утрошка горива и мазива за свако возило 
посебно; 
-Води евиденцију о оштећењима на возилима и врши набавку делова, опреме и потрошног 
материјала за возила и евиденцију о техничким прегледима, осигурању и регистрацији возила; 
- Обавља послове заштите од пожара и послове безбедности и здравља на раду 
-Обавља послове курира за потребе општинске управе 
-Обавља и друге послове по налогу шефа одсека, шефа одељења и начелника Општинске 
управе. 
Услови 
Стручна спрема:  
-IV степен, машинска школа - бравар специјалиста,  
-положен испит за управљање моторним возилом "Б" категорије, 
- положен стручни испит за заштиту од пожара. 
 
16. Биротехничар 
 
Звање: Намештеник 

 
број намештеника: 1-четврта група 

послова 
 
 Опис послова: 
- Обрађује тонски снимак са седница органа општине, сачињава и умножава записнике које 
доставља писарници;  
-Сравњује преписане материјале, сређује и спаја умножене материјале по потреби; 
- Врши одлагање завршених предмета у писарници и архивском депоу  
-Издаје предмете или поједине акте из предмета који су архивирани на реверс 
заинтересованим лицима, органима и организацијама и води евиденцију о реверсима;  
-стара се о одржавању и заштити архивске грађе;  
-Стара се о правовременој набавци и замени потрошног материјала  
-Врши и друге послове око редовног и текућег одржавања зграде и намештаја  
-По потреби доставља одређене хитније пошиљке за потребе Скупштине општине и 
општинских функционера и обавља послове возача када је то неопходно.  
-Обавља и друге послове по налогу шефа одсека, шефа одељења и начелника Општинске 
управе 
Услови: Особа са инвалидитетом 
Стручна спрема: трећи степен КВ радник трговачког смера 
 
17.Технички секретар-дактилограф 
 
Звање: Намештеник 

 
број намештеника: 1- Пета  група послова 
 

- Врши куцање свих материјала непосредним читањем, по диктату или са тонског снимка;  
- Врши евидентирање доласка запослених на посао;  
-Контролише поштовање времена предвиђеног за дневни одмор; 
 -Евидентира поштовање времена завршетка радног дана; 
 -Евидентира непредвиђене одласке запосленог са посла по дозволи непосредног 
руководиоца и Начелника општинске управе; 
 -Евидентира захтеве грађана за пријем код Председника општине, Председника скупштине и 
Начелника општинске управе и обавештава грађане о времену пријема код наведених лица:  
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-припрема материјал, заказује и води евиденцију састанка, рокова, и обавеза руководиоца -
врши комуникацију са странкама путем теелефона  
–Спроводи странке према протокола  
- Обавља и друге послове из свог делокруга и по налогу шефа одсека, шефа одељења и 
начелника Општинске управе.  
Услови: 
Стручна спрема: НК - осмогодишња школа,  
-завршен курс дактилографије I класе, 
 
18. Кафе-кувар 
 
Звање: Намештеник 

рој намештеника: 1- четврта  група 
послова 

Опис послова: 
-Кува топле напитке (кафа, чај и сл.), послужује сокове и друга пића фунционерима општине;  
-Врши набавку безалкохолног пића и топлих напитака као и средства за хигијену за потребе 
Општинске управе, Скупштине општине, Општинског већа, Председника општине и о томе 
води потребну евиденцију; 
 -Обавља послове курира за потребе општинске управе 
-Обавља и друге послове по налогу шефа одсека, шефа одељења и Начелника Општинске 
управе. 
Услови:   
Стручна спрема: III степен, трговачког или уготитељског смера  
 

6.1.2. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИЗГРАДЊУ, УРБАНИЗАМ И ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ 
РАЗВОЈ 
 
19. Шеф одељења 
 
Звање: Самостални саветник 

 
број службеника: 1 

Опис послова: 
-Планира, организује, руководи и контролише рад одељења;  
-Координира и обједињује рад унутрашњих организационих јединица, прати законске 
прописе, сачињава план и програм рада одељења и извештај о њиховом остваривању;  
-Стара се о пуној запослености, квалитетном, стручном, благовременом и законитом 
извршавању послова и радних задатака у оквиру одељења;  
-Даје иницијативе за ефикасније извршавање послова, прати ефекте мера и решења из своје 
надлежности;  
-Води евиденцију о присутности радника на послу; 
-Даје предлоге за оцену резултата рада радника и подноси захтеве за покретање дисциплинског 
поступка начелнику Општинске управе;  
-Израђује нацрте прописа, одлука и решења које доносе Скупштина и њена радна тела, 
Општинско веће и Председник општине;  
-Води управни поступак и израђује решења о експропријацији, административном преносу 
непокретности, о утврђивању престанка права коришћења грађевинског земљишта, о 
утврђивању права коришћења грађевинског земљишта ранијем сопственику, о давању 
земљишта у закуп непосредном погодбом, о успостављању ранијег режима својине на 
грађевинском земљишту и др.;  
-Израђује споразуме о накнади, решења о изузимању земљишта, о оформљењу парцела у 
поступку парцелације, препарцелације и исправке границе парцела, о признавању пречег 
права градње;  
-Израђује решења по захтевима за деекспропријацију и захтевима за денационализацију;  
-Израђује решења о враћању земљишта, комасацији и арондацији;  
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-доноси решења о експропријацији и деекспропријацији и административном преносу 
непокретности, установљавању службености на непокретностима експропријацијом, 
установљавању закупа на одређено време - непотпуна експропријација,  
-води поступак око одређивања накнаде на експроприсаним и деекспроприсаним 
непокретностима,  
-Координира рад извршилаца на изради програма, извештаја, анализа, информација, 
мишљења, нацрта општих и посебних аката из области послова економског развоја и 
стратешког планирања и подстицаја развоја предузетништва; 
-Учествује у непосредном обављању појединих послова за које се укаже потреба или који по 
обиму и значају захтевају ангажовање шефа одељења;  
-Израђује предлоге  годишњих  и средњорочних  програма  развоја ; 
-Сарађује са Министарствима, развојним агенцијама донаторским организацијама на 
припреми пројеката од стратешког значаја за општину; 
-врши техничку обраду пројектне и тендерске документације, 
-послове са владиним и невладиним организацијама. 
-Обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе. 
Услови  
Стручна спрема:  
-високо образовање из области грађевине, архитектуре или економских наука стечено на 
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно високо образовање на основним 
студијама у трајању од четири године обима 240 ЕСПБ бодова, или високо образовање стечено 
у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању. 
Радно искуство: 5 година у струци 
-положен државни стручни испит, 
 
20. Извршилац за  локални економски развој , израду и праћење реализације пројеката 
 
Звање: Самостални саветник 

 
број службеника: 1 

Опис послова: 
 
-Израђује програме за подстицај  предузетништва; 
-Организовање изложби , сајмова и промоција од значаја за општину; 
-Контакт са инвеститорима и пословном заједницом; 
-Креирање и организовање обуке  тренинг програма за почетнике у бизнису  и пословна 
удружења; за МСП и предузетник  у  припреми документације за кредитне захтеве ;  
Покреће иницијативе и учествује у изради стратешких докумената од значаја за развој  
општине; 
-Припрема предлоге аката од значаја за економски развој; 
-Израђује студијско-аналитичке и статистичко евиденционе послове,  
-Обавља послове  превођења за потребе општинске управе; 
-Одржава неопходну комуникацију са дијаспором;  
- Покреће иницијативе и учествује у изради докумената од значаја за сарадњу са дијаспором 
- Прати конкурсе страних донатора и учествује у припреми и реализацији пројеката од значаја 
за општину који се финансирају тим средствима;  
-Врши организационе и стручно-техничке послове који се односе на службени боравак 
представника из других општина и дугих гостију у општини Рача, службени боравак 
представника општине Рача у другим општинама у Републици Србији и ван ње, свечаности, 
прославе, уручења одликовања и признања и организовања стручних седница 
-Организује потписивања међународних и других службених докумената 
-Организује посете страних и домаћих делегација, обавља потребне коресподенције 
- Евидентира значајне протоколарне посете 
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- Врши послове у области родне равноправности 
-Обавља и друге послове по налогу, шефа одељења, шефа Одсека и начелника Општинске 
управе. 
 
Стручна спрема:  
-високо образовање из области права или друштвених наука стечено на студијама другог 
степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године  (VII степен – дипломирани правник или професор енглеског језика и 
књижевности) односно високо образовање на основним студијама у трајању од четири године 
обима 240 ЕСПБ бодова, или високо образовање стечено у складу са прописима који су важили 
до ступања на снагу Закона о високом образовању. 
Радно искуство: 5 године у струци 
-положен државни стручни испит, 
 
21. Извршилац за послове спровођења обједињене процедуре, урбанизма и изградње и 
заштите животне средине 
 
Звање: Самостални саветник 

 
број службеника: 1 

Опис послова: 
-Стара се о доношењу и примени просторног плана, плана генералне регулације, 
урбанистичких и др. планова;  
- Води регистар обједињених процедура; 
-Обавља послове Управе, који се односе на област урбанизма и изградњу, учествује у поступку 
припреме и израде и непосредног спровођења просторних и урбанистичких планова и других 
планских аката у области планирања и уређења простора, давања урбанистичко-техничких 
услова, локација, одобрења за изградњу објеката, одобрења за реконструкцију, адаптацију, 
поправку, прегледе и контроле објеката и извођења радова, израда решења о формирању 
Комисије за технички преглед објеката, употребних дозвола у складу са Законом о планирању 
и изградњи; 
-Прима и обрађује захтеве за издавање информације о локацији за изградњу индивидуалних, 
стамбених, пословних и пословно-стамбених објеката; 
-Прима и обрађује захтеве за легализацију бесправно изграђених објеката; 
-Прима и обрађује захтеве, води поступак и израђује решења о локацијској дозволи за 
стамбене, пословне или пословно стамбене објекте и објекте инфраструктуре; 
-Прима и обрађује захтеве, води поступак и израђује решења о грађевинској дозволи и решења 
о одобрењу за извођење радова, даје одобрења за рушење дотрајалих објеката и израђује 
решења о употреби објеката, води евиденцију издатих локацијских и грађевинских дозвола, 
употребних дозвола и потврда о пријави почетка радова; 
-Води електронску, јаво доступну базу података о току сваког појединачног предмета, од 
подношења захтева за издавање локацијских услова до издавања употребне дозволе, која 
садржи и акта прибављена и издата у тој процедури. 
- Објављује у електронском облику путем интернета локацијске услове, грађевинске и 
употребне дозволе у предвиђеном року; 
-Обавља послове регистрације стамбених заједница 
-Потврђује пријем радова без одлагања, а у случају поднетог средства обезбеђења након 
провере ваљаности тог средства потврђује или решењем одбацује  
-Упућује захтев имаоцу јавних овлашћења за прикључење објекта на инфраструктуру; 
-Издаје решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи; 
-Прибавља све акте, услове и друга документа, која издају имаоци јавних овлашћења, а у 
поступку обједињене процедуре. 
-Издаје потврде о пријави почетка радова и усаглашености темеља са главним пројектом; 
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-Даје мишљење о усклађености идејног-главног пројекта са информацијом о локацији односно 
локацијском дозволом и даје мишљење о усклађености идејног пројекте за радове за које се не 
издаје одобрење за изградњу; 
-Одговоран је за тачност података у изводима из просторног и урбанистичких планова и 
информацијама о локацији;  
-Врши преглед комплетности и исправности техничке документације за изградњу, доградњу 
и реконструкцију објеката у поступку издавања потврде о пријави почетка градње у складу са 
Законом о планирању и изградњи и другим прописима из области грађевинарства;  
-Врши преглед достављених сагласности уз техничку документацију, учествује у раду 
Комисије за преглед оштећених објеката и даје оцену потребе за санацију и реконструкцију, 
врши обрачун потребних накнада на бази техничке документације;  
-Учествује у изради програма за израду планског документа, одлуке о изради и одлуке о 
усвајању планског документа; 
-Води евиденцију о усвојеним урбанистичким плановима, урбанистичким пројектима, 
уговорима о имплементацији;  
-Стара се о законитости поступка усвајања урбанистичког плана и доступности јавности;  
-Учествује у припреми материјала по налогу Председника општине за рад Комисије за 
планове, води записнике и припрема документацију за седнице Комисије за планове; 
-Израђује статистичке извештаје у области изграње и урбанизма, становања и коришћења 
пословног и др. простора; 
-Прима и обрађује захтеве ради издавања одобрења за раскопавање јавних површина; 
-Прима и обрађује захтеве и израђује решења ради издавања одобрења за заузимање јавних 
површина; 
-Врши обрачун комуналних такси за заузимање јавне површине; 
-Води евиденцију о пријавама радова за које се не издаје одобрење за изградњу; 
-Врши потписивање аката из делокруга обједињене процедуре, као и других аката из области 
планирања и изградње; 
-Учествује у изради нацрта, норматива и других аката из области урбанизма, грађевинарства 
и стамбено-комуналних послова; 
-Подноси захтев за покретање прекршајног поступка против имаоца јавних овлашћења и 
одговорног лица имаоца јавних овлашћења 
-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 Нацрт програма заштите животне средине из надлежности општине;  
-Обавља и друге послове по налогу, шефа одељења, шефа одсека и начелника Општинске 
управе. 
Услови  
Стручна спрема:  
-високо образовање на студијама другог степена односно завршене мастер академске студије 
из области архитектуре обима 240 ЕСПБ бодова (VII степен  - дипломирани инжeњер 
архитектуре ) или високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до 



Број 14, страна 38 Службени гласник општине Рача 16.04.2019. године 

ступања на снагу Закона о високом образовању изједначено са академским називом мастер ( 
мастер инжењер архитектуре  ). 
Радно искуство: 5 године у струци, 
-положен државни стручни испит, 
 
22. Извршилац за спровођење јавних набавки и послове саобраћаја 
 
Звање: Сарадник 

 
број службеника: 1 

 
Опис послова: 
  
-Учествује у изради доношења плана јавних набавки корисника буџета у складу са одлуком о 
буџету за текућу годину; 
-Учествује у раду Комисије за јавне набавке за потребе Општинске управе; 
-Припрема моделе уговора и организује њихово потписивање, врши надзор над спровођењем 
уговора и прати реализацију набавки у скраћеном поступку; 
-На основу урађеног тендера као и усаглашеног става по питању јавних набавки даје предлог 
за покретање поступка јавне набавке као и праћење јавне набавке до коначне реализације за 
све области у надлежности општине; 
-Спроводи поступак јавних набавки, израђује, припрема Одлуку о покретању поступка јавне 
набавке за јавне набавке директних корисника (Општинске управе) и индиректних корисника 
буџета (Месне заједнице); 
-Припрема јавни позив за прикупљање понуда и организује његово објављивање и уручивање 
понуђачима, припрема конкурсну документацију и спецификацију са критеријумима за оцену 
понуда и квалификацију понуђача, израђује извештаје о оцени и додели уговора, шаље 
обавештења о додели уговора и припрема одговоре на евентуалне жалбе и примедбе понуђача; 
-Врши надзор над спровођењем уговора, прати реализацију набавки, води посебну евиденцију 
о додељеним уговорима по врстама поступка, по предмету и вредности јавне набавке и врши 
обједињавање одговарајуће документације предметне набавке у један спис, исти заводи и 
обезбеђује доступност документације везане за сваку јавну набавку; 
-Води поступак израде и оглашавање тендера и у складу са тим учествује у изради потребних 
уговора и обавља друге послове у складу са Законом о јавним набавкама; 
-прати стање безбедности саобраћаја у општини и предлаже мере за унапређење безбедности 
саобраћаја 
-обавља послове који се односе на организацију и техничко регулисање саобраћаја, безбедност 
саобраћаја и унапређење режима саобраћаја 
-припрема мишљење на планове техничког регулисања саобраћаја 
-Обавља и друге послове по налогу шефа одсека, шефа одељења и начелника Општинске 
управе. 
Услови  
Стручна спрема:  
-високо образовање у области природних или техничких наука стечено на студијама првог 
степена (основне академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у 
трајању до три године (VI степен стручне спреме- саобраћајни инжењер), односно високо 
образовање на основним студијама у трајању од три године обима 180 ЕСПБ бодова или 
високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона 
о високом образовању.   
Радно искуство: 3 године у струци 
-положен државни стручни испит, 
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6.1.3. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ, БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 
 

23.Шеф Одељења 
 

 

Звање: Самостални саветник         број службеника: 1 
  

Опис послова: 
-Планира, организује, руководи и контролише рад одељења;  
-Сачињава план и програм рада Одељења и извештај о њиховом остваривању;  
-Прати законске и друге прописе од значаја за рад одељења;  
-Одговара за благовремено, стручно, законито и правилно обављање послова из делокруга 
рада одељења и даје иницијативе за ефикасније извршавање послова; 
-Пружа потребну стручну помоћ извршиоцима и распоређује послове на непосредне 
извршиоце; 
-Врши надзор и предузима мере за обезбеђење извршења послова одељења; 
-Врши контролу појединих захтева за плаћање по документацији, захтева за исплату плата и 
накнада као и контролу и утврђивање  веродостојности и рачунске исправности 
књиговодствених исправа-докумената на основу којих треба вршити плаћања са 
консолидованог рачуна трезора; 
-Даје предлог начелнику Општинске управе за оцену резултата рада и покреће дисциплински 
поступак против одговорних радника одељења; 
-Обавља најсложеније финансијско-материјалне послове из делокруга рада одељења;  
-Предлаже доношење прописа и других аката из делокруга одељења; 
-Стара се о извршавању програма рада Скупштине општине и Општинског већа; 
-Израђује нацрт Одлуке о буџету општине, нацрт Одлуке о допунском буџету општине, 
завршном рачуну буџета општине и Консолидованом рачуну трезора општине и израђује друге 
финансијске планове, извештаје, анализе, информације, мишљења, нацрте општих и посебних 
аката из области унапређења буџетског система и послова, припрема објашњења о 
финансијским ефектима нових закона и прописа, учествује у изради информација за потребе 
Министарства финансија, врши анализе и друге стручне послове неопходне за извршење 
буџета;  
-Учествује у непосредном обављању појединих послова за које се укаже потреба или који по 
обиму и значају захтевају ангажовање шефа одељења; 
-Обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе. 
 
Услови  
Стручна спрема:  
-високо образовање из области економских наука стечено на студијама другог степена 
(дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године  (VII 
степен – дипломирани економиста) односно високо образовање на основним студијама у 
трајању од четири године обима 240 ЕСПБ бодова, или високо образовање стечено у складу 
са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању. 
Радно искуство: 5 године у струци 
-положен државни стручни испит, 
 
6.1.2.1. ОДСЕК ЗА ПРИВРЕДУ, БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 
 

24.Шеф одсека - Извршилац за књиговодствене послове у области финансија и 
интерне контроле 

 
Звање: Самостални саветник         број службеника: 1 
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Опис послова: 
-Руководи, организује и кординира рад у рачуноводству, буџету и трезору и одговоран је за 
поштовање рокова за књиговодство директног буџетског корисника и индиректних корисника 
који су ове послове поверили овом одељењу; 
-Стара се о правилној примени материјално-финансијских прописа који се односе на 
књиговодство директног буџетског корисника и индиректних корисника чије се 
рачуноводство води у служби; 
-Врши усаглашавање и књиговодствену контролу расхода индиректних буџетских корисника; 
-Усклађује послове рачуноводства у складу са Законом о рачуноводству и Законом о 
буџетском систему, израђује финансијски план Општинске управе и Скупштине општине, 
води главну књигу трезора и одређене помоћне књиге, израђује завршне рачуне директног 
буџетског корисника и индиректних корисника чије се књиговодство води у служби као и 
консолидовани завршни рачун буџета и израђује друге финансијске извештаје у складу са 
Уредбом о буџетском рачуноводству и врши њихово усаглашавање са трезором; 
-Стара се о правилној примени материјално–финансијских прописа који се односе на 
књиговодство директних буџетских корисника и индиректних корисника чије се 
рачуноводство води у служби; 
-Усклађује послове рачуноводства са Законом о рачуноводству и Законом о буџетском 
систему, израђује финансијске планове директних буџетских корисника: Скупштине општине, 
Председника општине и Општинске управе, води главну књигу трезора и одређене помоћне 
књиге, израђује периодичне извештаје, завршне рачуне директних буџетских корисника као и 
консолидовани завршни рачун буџета и израђује друге финансијске извештаје у складу са 
Уредбом о буџетском рачуноводству и врши нјихово усаглашавање са трезором; 
-Контира и књижи финансијску документацију трезора и директних корисника и обезбеђује 
све евиденције потребне за праћење остваривања прихода и расхода у складу са планом 
буџета; 
-Контира и књижи финансијску документацију девизних рачуна и обезбеђује све евиденције 
потребне за праћење осварења прихода и расхода; 
-Обезбеђује књиговодствене податке за службу планирања буџета и књиговодство директног 
буџетског корисника; 
-Ради извештаје о пласирању новчаних средстава на консолидованом рачуну трезора локалне 
власти, извештаје о задужењу буџета локалне власти, ради месечне, кварталне, полугодишње 
и годишње извештаје о извршењу буџета локалне власти; 
-Врши унос дневних промена прихода и расхода буџета, води рачуна о исправности унетих 
промена и промена дневника главне књиге;  
-Прати и води евиденцију стања општинских робних резерви, врши ревалоризацију месечних 
отплатних рата за продате општинске станове и обрачун за једнократну исплату остатка дуга 
по захтеву купца; 
-Води помоћне евиденције наменских подрачуна у оквиру консолидованог рачуна трезора 
(израда извештаја, налога за плаћање и др.); 
-Води аналитичку евиденцију основних средстава директних корисника, врши отпис 
вредности основних средстава, врши ревалоризацију основних средстава према законској 
регулативи, води рачуна о плаћањима добављачима при набавци основних средстава, слаже 
аналитичко - књиговодствену евиденцију основних средстава са пописом;  
-У складу са важећим прописима одговоран је за законитост, исправност и састављање исправа 
о пословним догађајима који се односе на коришћење средстава органа , односно буџетских 
апропријација, као и за законитост и исправност састављања исправа о пословној промени и 
другим пословним догађајима у вези са коришћењем средстава и друге имовине. 
-Обавља и друге послове по налогу шефа одељења и начелника Општинске управе. 
Услови  
Стручна спрема:  
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-високо образовање из области економских наука стечено на студијама другог степена 
(дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године  (VII 
степен – дипломирани економиста), односно високо образовање на основним студијама у 
трајању од четири године обима 240 ЕСПБ бодова или високо образовање стечено у складу са 
прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.   
.   
Радно искуство: 5 године у струци, 
-положен државни стручни испит, 
 

25.   Извршилац за припрему, извршење буџета и и поверених послова у делу 
књиговодства и ликвидатуре  
  

Звање: Виши референт         број службеника: 1 
 
Опис послова: 
-Анализира захтеве за финансирање директних и индиректних корисника буџетских средстава 
и предлаже износе апропријација који се уносе у нацрт буџета  и обавештава кориснике буџета 
о усвојеним апропријацијама и извршеним променама истих; 
-Обавља послове финансијског планирања који обухватају пројекцију и праћење прилива на 
рачуну буџета и консолидованом рачуну трезора и захтева за плаћање расхода, које садржи 
анализу готовинских токова, плана извршења буџета и сервисирање дуга и управљање 
готовинским средствима које обухвата управљање консолидованим рачуном трезора на који 
се уплаћују сва примања и из којих се врше сва плаћања; 
-Одобрава дневне, месечне и кварталне квоте за плаћање и доставља их служби трезора; 
-Обавља послове на прикупљању и анализирању финансијских планова буџетских корисника;  
-Врши усаглашавање потреба корисника средстава буџета са могућностима буџета;  
-Контира и књижи финансијску документацију индиректних буџетскух корисника чије се 
књиговодство води у служби, усклађује пословне књиге, дневну и главну књигу и помоћне 
књиге и бруто стања по рачунима индиректних буџетскух корисника; 
-Води књиговодствене евиденције и то: аналитику добављача, потраживања, датих 
стипендија, као и друге евиденције по налогу шефа рачуноводства; 
-Усаглашава стања свих евиденција са стањем у главној књизи трезора; 
-Врши израду информација о реализацији финансијских планова индиректних буџетскух 
корисника и реализацији средстава самодоприноса, попуњава налоге за преносе средстава 
индиректним буџетским корисницима и доставља их трезору на реализацију; 
-Прати реализацију позиција буџета; 
-Учествује у изради консолидованих рачуноводствених извештаја и других финансијских 
извештаја; 
-Води аналитичку евиденцију основних средстава индиректних корисника, врши отпис 
вредности основних средстава, врши ревалоризацију основних средстава према законској 
регулативи, води рачуна о плаћањима добављачима при набавци основних средстава, слаже 
аналитичко - књиговодствену евиденцију основних средстава са пописом, води 
књиговодствену евиденцију купаца (закуп локала, ПДВ);  
-Контира и књижи улазне фактуре са пратећом документацијом, води аналитику добављача и 
основних средстава; 
-Усаглашава аналитику са синтетиком, прати прописе из својих области; 
-Врши сравњење главне књиге са књигама добављача; 
Припрема и обавља исплату по текућим рачунима, за породиљска права и друга права 
предвиђена Законом о финансијској подршци породици;  
-Прима спискове за исплату накнада за породиљско одсуство и обрачунава накнаде и обавља 
друге неопходне послове за коначну исплату, редовно слаже аналитичку евиденцију са 
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књиговодственом за све облике исплате из надлежности општине а у складу са Законом о 
финансијској подршци породици;  
-Врши књижење исплата из области права породиља; 
-Припрема и обавља исплату преко текућих рачуна, по свим правима из области борачко-
инвалидске заштите (ратни војни инвалиди, мирнодопски и цивилни инвалиди, корисници 
породичне инвалиднине и остале категорије у складу са Законом) за део који исплаћује 
општина и део који општина сервисира;  
-Учествује у изради свих потребних извештаја за потребе надлежних Министарстава 
-Обавља и друге послове по налогу шефа одсека, шефа одељења и начелника Општинске 
управе. 
Услови:  
Стручна спрема:  
-IV степен стручне спреме – економска школа - комерцијални техничар  
Радно искуство: 5 година у струци 
-положен државни стручни испит, 
 

26.Извршилац за послове обрачуна  благајне  
 

Звање: Виши референт         број службеника: 1 
 
Опис послова: 
-Одговоран је да у складу са важећим прописима врши обрачун плата запослених у 
Општинској управи, обрачун боловања, боловања преко 30 дана, обрачун породиљских 
одсустава и накнаде за инвалиде II степена, обрачунава остале врсте исплата, уговоре о делу 
за привремене и повремене послове као и рад чланова комисија; 
-Обрачунава путне трошкове по путним налозима и трошкове за долазак и одлазак са посла, 
јубиларне награде, солидарне помоћи и др.; 
-Врши обрачун и осталих врста примања и исплата, води месечну евиденцију исплаћених 
зарада запослених у Општинској управи, доставља извештаје надлежним службама (Фонду 
ПИО,  Пореској управи и др.); 
-Стара се о правилној примени прописа из области благајничког пословања, о тачном, 
благовременом и уредном вођењу благајничког пословања тј. благајничког дневника;  
-Подиже и исплаћује новац преко Управе за трезор за све уплате и исплате преко благајне, 
води књигу благајне, дневну евиденцију о пренетим и утрошеним средствима;  
-Врши исплату накнаде одборницима, члановима комисија и радних тела Скупштине 
општине; 
-Води евиденцију утрошка горива; 
-Обавља и друге послове по налогу шефа одсека, шефа одељења и начелника Општинске 
управе. 
Услови  
Стручна спрема:  
IV степен стручне спреме – економска школа, гимназија општег или природног смера.   
Радно искуство: 5 година у струци  
-положен државни стручни испит, 
 

27. Контролор – ликвидатор  
Звање: Виши референт         број службеника: 1 

 
Опис послова: 
-Обавља рачунску и законску контролу целокупне финансијске документације Општинске 
управе; 
-Обавља послове везане за безготовинско плаћање по налогу трезора; 
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-Припрема комплетну документацију за плаћање и израђује налоге за плаћање уз претходну 
проверу комплетности и исправности пропратне документације; 
-Врши усаглашавање прихода и расхода по документацији Управе за јавна плаћања; 
-Води дневне евиденције по разделима и економској и функционалној класификацији за све 
буџетске кориснике; 
-Води евиденцију средстава КРТ-а по налогу шефа одељења, као и евиденцију пласмана 
средстава код банака; 
-Обавља материјално-финансијске послове ликвидатора и одговоран је за законитост и 
рачунску исправност обрачуна и извештаја; 
-Врши пријем закључака, одлука Скупштине општине, Општинског већа и стара се о њиховој 
реализацији; 
-Врши плаћања са рачуна буџета и консолидованог рачуна трезора;  
-Прати ликвидност консолидованог рачуна трезора;  
-Врши месечно слагање прилива прихода буџета са Управом за трезор, врши унос основних 
апропријација и измена апропријација одобрених Одлуком о буџету и Одлуком о допунском 
буџету;  
-Саставља месечне извештаје прихода и расхода и врши усаглашавање са главном књигом 
трезора; 
-Припрема и обавља исплату по текућим рачунима, за породиљска права и друга права 
предвиђена Законом о финансијској подршци породици;  
-Прима спискове за исплату накнада за породиљско одсуство и обрачунава накнаде и обавља 
друге неопходне послове за коначну исплату, редовно слаже аналитичку евиденцију са 
књиговодственом за све облике исплате из надлежности општине а у складу са Законом о 
финансијској подршци породици;  
-Врши књижење исплата из области права породиља; 
-Припрема и обавља исплату преко текућих рачуна, по свим правима из области борачко-
инвалидске заштите (ратни војни инвалиди, мирнодопски и цивилни инвалиди, корисници 
породичне инвалиднине и остале категорије у складу са Законом) за део који исплаћује 
општина и део који општина сервисира;  
-Учествује у изради свих потребних извештаја за потребе надлежних Министарстава 
-Обавља и друге послове у складу са Законом о рачуноводству а по налогу шефа одсека,  шефа 
одељења и начелника Општинске управе. 
Услови  
Стручна спрема:  
IV степен стручне спреме – економска школа – рачуноводствени техничар или финансијски 
техничар 
Радно искуство: 5 година у струци 
-положен државни стручни испит, 
 
6.1.3.2. ОДСЕК ЗА УТВРЂИВАЊЕ, НАПЛАТУ И КОНТРОЛУ ЈАВНИХ ПРИХОДА 
 

28. Шеф одсека – Извршилац за послове пољопривреде, шумарства, водопривреде, и 
развоја села  

 
Звање: Самостални саветник         број службеника: 1 

 
Опис послова: 
-Организује и руководи радом одсека, обједињава и усмерава рад запослених у оквиру одсека; 
-Стара се о ефикасном и законитом обављању послова, пуној запослености радника и 
благовременом и квалитетном извршавању радних обавеза; 
-Прати законске прописе из надлежности одсека, води радне листе и даје предлог шефу 
одељења за оцену резултата радника; 
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-Даје предлоге за оцену резултата рада радника и подноси захтеве за покретање дисциплинског 
поступка;  
-Учествује у изради нормативних аката Општинске управе у делу пореске администрације и 
пољопривреде, 
-Анализира кретања у области пољопривреде, шумарства и водопривреде, стара се о мерама 
за развој села и предлаже одговарајућа решења;  
-Прати стање и примену важећих прописа из области пољопривреде, шумарства, 
водопривреде и развоја села; 
-Води управни поступак и издаје прописане сагласности, дозволе и одобрења у областима које 
обрађује; 
- Учествује у раду Комисије за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења 
пољопривредног земљишта; 
- Учествујеу у изради нацрта Програма за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја; 
- Припрема анализе, извештаје и информације из области пољопривреде и руралног развоја и 
израђује нацрте аката и других прописа у области пољопривреде и руралног развоја;  
-  Прати конкурсе из области пољопривреде и руралног развоја и учествује у припреми и 
реализацији пројеката од значаја за општину који се финансирају тим средствима; 
-Учествује у организацији промотивних активности у области пољопривреде и руралног 
развоја; 
-Пружа стручну помоћ приликом припреме документације за регистрацију пољопривредних 
домаћинстава и остваривања права на подстицајна средства; 
-Обавља и друге послове по налогу шефа одељења и начелника Општинске управе. 
 
Услови  
Стручна спрема:  
-високо образовање из области природних наука стечено на студијама другог степена 
(дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године  (VII 
степен – дипломирани инжењер агрономије) односно високо образовање на основним 
студијама у трајању од четири године обима 240 ЕСПБ бодова или високо образовање стечено 
у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.   
Радно искуство: 5 година у струци, 
-положен државни стручни испит 
 
29. Извршилац за послове утврђивања и контроле јавних прихода 
 
Звање: Сарадник  

    
    број службеника: 1 

 
-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 
 
Услови 
Стручна спрема:  
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-високо образовање из области економских наука стечено на студијама првог степена (основне 
академске студије, основне струковне студије), односно на студијама у трајању до три године 
(VI степен стручне спреме), односно високо образовање на основним студијама у трајању од 
три године обима 180 ЕСПБ бодова или високо образовање стечено у складу са прописима 
који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.   
Радно искуство: 3 године у струци, 
-положен државни стручни испит, 
 
30. Порески инспектор канцеларијске и теренске контроле  

Звање: Саветник         
број службеника: 1 

Опис послова: 
- - Предузима радње и активности неопходне за утврђивање чињеничног стања ради 

утврђивања локалних јавних прихода и одређује исправе, доказе, рок, место и начин 
доставе на увид и проверу ради утврђивања чињеничног стања, 

- Контролише подношење пореских пријава за утврђивање локалних јавних прихода, 
- Доноси решења и закључке којим се налаже отклањање неправилности утврђених у 

поступку контроле, 
- Идентификује нове обвезнике на основу расположивих података, 
- Сачињава записнике, разматра примедбе на записник, као и допунски записник о 

контроли, 
- По потреби, а на основу налога за контролу врши теренску контролу у пословним 

просторијама пореског обвезника или на другом месту у зависности од предмета 
контроле,  

- Даје обавештења и саветује пореске обвезнике, 
- Учествује у изради методолошких упутстава у вези пореске контроле локалних јавних 

прихода, 
- Обавља и друге послове у складу са законом и по налогу шефа Одсека, шефа 

Одељења и начелника Општинске управе. 
 
Услови  
Стручна спрема:  
-високо образовање из области правних наука стечено на студијама другог степена (дипломске 
академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године (VII степен –
дипломирани правник) односно високо образовање на основним студијама у трајању од 
четири године обима 240 ЕСПБ бодова или високо образовање стечено у складу са прописима 
који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању. 
Радно искуство: 3 године у струци, 
-положен државни стручни испит, 
 
31.Извршилац за послове утврђивања и контроле јавних прихода  
 
Звање: Саветник         број службеника: 1 

 
Опис послова: 
 
-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, 
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-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 шефа одсека, шефа одељења и начелника општинске 
управе.  
Услови 
Стручна спрема:  
-високо образовање из области економских или правних наука стечено на студијама другог 
степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, 
специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године  (VII степен – дипломирани економиста или дипломирани правник) односно 
високо образовање на основним студијама у трајању од четири године обима 240 ЕСПБ бодова 
или високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до ступања на снагу 
Закона о високом образовању.   
Радно искуство: 3 године у струци, 
-положен државни стручни испит, 
 
32.Извршилац за послове пореске евиденције, пореског књиговодства и извештавања  

 
Звање: Виши референт         број службеника: 1 

 
Опис послова: 
-Прима пореске пријаве  и уноси податке везане за локалне јавне приходе за које се решењем 
утврђује обавеза;  
-Прима пореске пријаве и уноси податке везане  за порез на имовину физичких и правних лица 
и катастарске приходе;  
-Врши проверу исправности књиговодствених докумената пре књижења, врши унос 
(књижење) исправних књиговодствених докумената;  
-Даје обавештење пореским обвезницима о стању њихове пореске обавезе;  
-Од писарнице прима захтеве за издавање уверења о подацима из пореског књиговодства 
локалних јавних прихода;  
-Обрађује захтеве и припрема уверења, припрема извештаје у вези пореског књиговодства 
локалних јавних прихода;  
-Учествује у изради пореског завршног рачуна за локалне јавне приходе;  
-Прима захтеве и спроводи одговарајући акт по захтевима за повраћај и прекњижавање 
средстава; 
-Ажурира базу података пореза на имовину физичких и правних лица;  
-Припрема базу података за штампу решења о утврђивању пореза на имовину физичких лица;  
-Разврстава решења о утврђивању пореза на имовину физичких лица за достављање и води 
евиденцију о току достављања;  
-Појединачно уноси податак о датуму достављања решења о утврђивању пореза на имовину 
физичких лица;  
-Обрађује и уноси податке ради утврђивања накнаде за коришћење и уређење грађевинског 
земљишта, заштиту и унапређење животне средине, месног самодоприноса и других накнада; 
-Обрађује и уноси податке, решењем утврђене локалне комуналне таксе за привредна друштва 
и предузетнике; 
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-Пружа основну стручну помоћ и објашњење пореским обвезницима од значаја за испуњење 
пореске обавезе; 
-Припрема извештаје у вези извршења наплате јавних прихода; 
-Обавља и друге послове по налогу шефа одсека, шефа одељења и начелника Општинске 
управе. 
Услови  
Стручна спрема:  
IV степен стручне спреме, економско-трговинска школа – туристички техничар или 
економски, рачуноводствени или финансијски техничар, 
Радно искуство: 5 година у струци 
-положен државни стручни испит, 
 
33. Порески извршитељ  
 
Звање: Виши референт         број службеника: 1 

 
Опис послова: 
-Уручује опомене, решења, обавештења и друге акте пореским обвезнидцима, 
-Спроводи поступак принудне наплате јавних прихода из покретних ствари, готовог новца, 
новчаних и неновчаних потраживања пореског обвезника у складу са законом, 
-Прибавља информације о покретним стварима и потраживањима пореског обвезника, 
-Обавља послове курира за потребе локалне пореске администрације 
-Обавља и друге послове по налогу шефа одсека, шефа одељења и начелника Општинске 
управе. 
Услови  
Стручна спрема:  
-IV степен стручне спреме – економска школа – економски или рачуноводствени техничар, 
Радно искуство: 5 година у струци 
-положен државни стручни испит, 
-положен испит за управљање моторним возилом "Б" категорије, 
 
34. Извршилац за послове наплате локалних јавних прихода 
 
 
Звање: Млађи  саветник 

број службеника: 1 

 
Опис посла: израђује планове редовне и принудне наплате; учествује у припреми 
методолошког упутства којим се прописују процедуре наплате локалних јавних прихода; 
припрема и шаље опомену о врсти и износу локалних јавних прихода доспелих за наплату; 
предлаже руководиоцу Одељења предмет принудне наплате;  доноси решење о принудној 
наплати; у складу са законом и општима актима општине врши увећање пореског дуга на дан 
почетка принудне наплате; спроводи принудну наплату локалних јавних прихода на новчаним 
средствима пореског обвезника и заради, односно накнади зараде, односно пензији; 
установљава привремене мере обезбеђења пореског потраживања у принудној наплати; 
припрема аката о прекиду и обустави поступка принудне наплате; води поступак по захтевима 
за одлагање плаћања пореског дуга и захтевима за отпис пореског потраживања по основу 
застарелости; пријављује потраживања по основу јавних прихода у поступку стечаја; даје 
обавештења и пружа стручну помоћ пореским обвезницима. 
 
Услови : 
Стручна спрема:високо образовање из области правних или економских наука стечено на 
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске 
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студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године  (VII степен – дипломирани економиста или дипломирани правник ) 
односно високо образовање на основним студијама у трајању од четири године обима 240 
ЕСПБ бодова, или високо образовање стечено у складу са прописима који су важили до 
ступања на снагу Закона о високом образовању. 
Радно искуство: 1 година у струци 
-положен државни стручни испит 
 
35. Администратор  локалне пореске администрације и Географског Информационог 
Система (ГИС) . 
 
 
Звање: Млађи  саветник  

број службеника: 1 

 
OПИС ПОСЛОВА: Обавља послове оператера локалне пореске администрације,ажурира 
базу података за штампу решења, води евиденцију о току достављања,издаје уверења из 
области локалне пореске администрације, врши аналитичке и саветодавне послове у циљу 
боље наплате пореза.  
Прикупља и прилагођава релевантне информације и податаке од значаја за развој Географског 
Информационог Система (ГИС)-а; координира послове уноса података са становишта 
усаглашености геореференциране векторске и растерске графике са базама података; обавља 
послове конверзије и прилагођавања података за унос у ГИС; прикупља и управља подацима 
из пописа и уписа имовине општине; обезбеђује заштиту и интегритет података из области 
ГИС-а и стара се о уредности документације; анализира и дефинише додатне захтеве у односу 
на уведена решења система; обавља стручне послове праћења рада, стања и одржавања ГИС-
а и отклањања могућих грешака у функционисању програма; даје стручна упутстава, врши 
анализе, упите и коментарише добијене резултате; предлаже мера за побољшање и унапређење 
ГИС-а. 
Обавља  и друге послове по налогу шефа одсека 
 
Услови: високо образовање из области информационих тенологија или економских  наука 
стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године (VII степен – ) односно високо образовање на основним 
студијама у трајању од четири године обима 240 ЕСПБ бодова, или високо образовање стечено 
у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом ;  
 -Радно искуство : 1 година радног искуства. 
-положен државни стручни испит 
 
 Број извршилаца: 1 извршилац, 
 
6.2.  ПОСЕБНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА 

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 
 

Помоћник Председника општине за јавно информисање, друштвене делатности и 
здравствену заштиту 
Опис послова 
-Покреће иницијативе, предлаже пројекте и даје мишљења у вези са питањима која су од 
значаја за развој у области за коју је постављен;   
-Сарађује са медијима и исте информише о развоју и проблемима на нивоу општине; 
-Стара се о обезбеђивању бесплатног путовања деце школског узраста до 15 година; 



Број 14, страна 49 Службени гласник општине Рача 16.04.2019. године 

-Предузима иницијативу у циљу побољшања услова здравствене заштите грађана у ком циљу 
сарађује са установама које пружају здравствену заштиту; 
Услови 
Стручна спрема: IV степен, гимназија - општи смер 
Радно искуство: 1 година 
 
Помоћник Председника општине за пољопривреду, водопривреду, шумарство, екологију 
и социјалну заштиту 
Опис послова 
-Покреће иницијативе, предлаже пројекте и даје мишљења у вези са питањима која су од 
значаја за развој у области за коју је постављен;   
-Покреће иницијативу за развој пољопривреде и водоснабдевања грађана; 
-Обавља послове везане за област заштите и очувања животне средине; 
-Стара се о пружању помоћи грађанима у области социјалне заштите; 
-Сарађује са извршиоцем за послове пољопривреде и учествује у пословима заштите 
земљишта, шума, вода и ваздуха;  
Услови 
Стручна спрема: IV степен - електротехничар 
Радно искуство: 1 година  
 
Помоћник Председника општине за економски развој 
 
Опис послова 
-покреће иницијативе, предлаже пројекте и даје мишљења у вези са питањима која су од 
значаја за развој у областима за коју је постављен;   
-израђује студије аналитичке оправданости пројекта, оправданост инвестиција, утврђују буџет 
и финансијски план пројекта, утврђујеу економску оправданост пројекта, обавља студијско-
аналитичке и статистичко-евиденционе послове прикупљања, обраде и анализе података 
важних за локални економски развој, идентификуе развојне потенцијале, израђује решења, 
уговоре и споразуме са партнерима и донаторима и непосредно учествује у изради и 
реализацији пројеката. 
Услови 
Стручна спрема: 
 високо образовање у области друштвених наука стечено на студијама другог степена 
(дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године  (VII 
степен-дипл.новинар) односно високо образовање на основним студијама у трајању од четири 
године обима 240 ЕСПБ бодова, или високо образовање стечено у складу са прописима који 
су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању. 
Радно искуство: 1 година  

Шеф кабинета  

Звање: Млађи саветник број службеника 1 
 
Опис послова 
 
Опис посла: Руководи, координира и организује рад запослених у Кабинету председника 
општине; прати, координира и врши евиденцију дневних и дугорочних активности и обавеза 
председника општине; стара се о правилном и благовременом обављњу послова у Кабинету; 
обезбеђује да се активности у Кабинету одвијају по плану и отклања слабости или недостатке 
у раду; прати текуће активности председника општине и прикупља податке од значаја за рад 
председника општине од свих органа, организација и посебних служби, јавних предузећа и 
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јавних служби; припрема информације, стручне анализе, мишљења, извештаје, белешке, 
подсетнике и друге материјале за председника општине; припрема материјале од значаја за 
састанак Колегијума; припрема годишње извештаје о раду председника општине; стара се о 
остваривању сарадње председника општине са одговарајућим државним органима, 
организацијама и телима, као и са међународним организацијама и институцијама; стара се о 
благовременом извршавању обавеза председника општине; стара се о усклађености сарадње 
Кабинета са другим организационим јединицама; одржава редовне састанке са помоћницима 
председника општине; уноси, обрађује и верификује податке и документа настала у раду, у 
електронску базу података; сарађује са председником и секретаром Скупштине Општине и 
члановима Општинског већа; сарађује са другим унутрашњим једницима у Општинској 
управи , редовно извештава јавност о раду и активностима председника општине и других 
органа, организација и служби општине; организује скупове за медије (конференције за 
новинаре) и друге медијске догађаје (media events); остварује интерну и екстерну 
комуникацију; организује израду промотивних материјала; одржава сталну комуникацију са 
представницима медија; спроводи активности из домена односа са јавношћу и обавља друге 
послове по налогу председника општине.   
 
Услови 
Стручна спрема:  
-високо образовање у области права, економије грађевине или архитектуре стечено на 
студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године  (VII степен ) односно високо образовање на основним студијама у 
трајању од четири године обима 240 ЕСПБ бодова, или високо образовање стечено у складу 
са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању. 
Радно искуство: 1 година у струци, 

 
Члан 21. 

Шефови  одељења и одсека поред послова и задатака шефа одељења односно шефа  
одсека  врше и послове и задатке реферата који воде.  

 
Члан 22. 

У  Општинској управи општине Рача могу се  примити у радни однос на одређено време 
два приправника са високом школском спремом и два са вишом школском спремом, који ће се 
оспособљавати за вршење одређених послова кроз практичан рад. 
    У  Општинској управи општине Рача могу се закључивати уговори о стручном 
оспособљавању са приправницима - волонтерима 

У току стручног оспособљавања приправник волонтер или волонтер - практикант не 
прима плату а друга права, обавезе и одговорности из радног односа утврђују се уговором који 
са њим закључује начелник Општинске управе. 
 
 

III ОРГАНИЗАЦИЈA И СИСТЕМАТИЗАЦИЈA РАДНИХ МЕСТА 
У ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ 

 
Члан 23. 

Овим Правилником детаљније се уређују организација и систематизација радних места у 
Општинском правобранилаштву општине Рача, руковођење, називи и описи радних места, 
звања у којима су радна места разврстана, потребан број запослених за свако радно место, 
врста и степен образовања, радно искуство и други услови за рад на сваком радном месту у 
Општинском правобранилаштву општине Рача. 
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Члан 24. 
Правобранилаштво је орган који обавља послове правне заштите имовинских права и интереса 
општине Рача, који предузима правне радње и користи правна средства ради остваривања и 
заштите имовинских права и интереса општине Рача и обавља друге послове одређене законом 
и Одлуком о правобранилаштву оптшине Рача. Правобранилаштво је заступник општине Рача 
у правним поступцима пред судовима, арбитражама, органима управе и другим надлежним 
органима, када општина Рача има положај странке или умешача о чијим правима и обавезама 
се одлучује у том поступку. Правобранилаштво може на основу посебно датог пуномоћја 
заступати у поступку пред судовима, арбитражама, органима управе и другим надлежним 
органима и друга правна лица чији је оснивач општина Рача. Правобранилаштво прати и 
проучава правна питања од значаја за рад органа општине Рача, као и примену закона и других 
општих правних аката, када је то од значаја за заштиту имовинских права и интереса општине 
Рача и о уоченим проблемима обавештава  

 
Члан 25. 

Послове из надлежности Правобранилаштва обавља правобранилац општине Рача,( у даљем 
тексту правобранилац). Правобранилац руководи радом и представља Правобранилаштво. За 
свој рад и рад Правобранилаштва, правобранилац је одговоран Скупштини општине.  
          Правобранилац руководи радом Правобранилаштва и одговоран је за правилан и 
благовремен рад Правобранилаштва. Правобранилац уређује организацију и рад 
Правобранилаштва, одлучује о правима по основу рада и радних односа запослених у 
Правобранилаштву, отклања неправилности и одуговлачења у раду и врши друге послове на 
које је овлашћен законом или другим прописом. Ако је правобранилац одсутан или спречен 
да руководи Правобранилаштвом, замењује га лице које он одреди, посебним актом  

 
Члан 26 

 
Систематизација радних места 

 
         
Општински правобранилац  
  

Опис послова: Руководи радом Правобранилаштва; одговара за свој рад и рад 
Правобранилаштва Скупштини општине и општинском већу; предузима правне радње и 
користи правна средсатва пред судовима и другим надлежним органима ради остваривања 
заштите имовинских права и интереса оштине  ,  органа и организација и других правних лица 
чије се финансирање врши из буџета општине   , по захтеву, заступа и друг правних лица чији 
је оснивач општина у погледу њихових имовинских права и интереса, када интерес тих лица 
није у супротности са функцијом коју врши правобранилац; предузима потребне мере ради 
споразумног решавања спорног односа, у складу са законом; даје правна мишљења у вези 
закључивања правних послова имовинске природе правним лицима чије имовинске интересе 
и права заступа, као и другим лицима, на њихов захтев; за свој рад и рад Правобранилаштва 
непосредно је одговоран Скупштини општине и општинском већу. 
   
Улови: стечено високо образовање  на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен правосудни испит, најмање 5. година радног искуства у струци после 
положеног правосудног испита. 
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Правобранилачки помоћник  
 
Звање :Саветник                                                                                                      Број извршиоца :1      
                         
Опис послова: помаже Општинском правобраниоцу у обављању послова из делокруга 
Правобранилаштва, предузима радње заступања пред судовима и другим државним органима  
и организацијама органа општине, јавне службе, јавна прдузећа и друга правна лица која је 
основала општиина, а која се финансирају из буџета општине , стара се о спровођењу 
правоснажних одлука и наплати трошкова, припрема нацрте и предлоге аката, израђује 
правобранилачке поднеске и акте, прегледа и копира судске списе, прегледа јавне књиге  
(катастар непокретности, регистар привредних субјеката, тбирке исправа и друго) прибавља 
изводе  и преписе из јавних књига, као и документацију из збирки исправа, учествује у 
ажурирању базе података Градског Правобранилаштва, врши друге послове предвиђене 
законом и актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места по налогу 
Општинског правобраниоца и његовог заменика.  
 
Услови: Високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног 
поља правних наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковнимстудијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету и положен 
правосудни испит и најмање три године радног искуства у струци.  
 

ГЛАВА IV 
 

Прелазне и завршне одредбе 
 

Члан 27. 
Матичар са IV степеном школске спреме, завршеном техничком школом - машински 

одсек општег смера и заменици матичара са IV степеном школске спреме, завршеном 
пољопривредно-ветеринарском школом – пољопривредни техничар, административни 
техничар, техничар за управне послове, техничар администратор и металостругар, који су на 
дан ступања на снагу Закона о матичним књигама ("Сл. гласник РС", број 20/2009) обављали 
послове матичара односно заменика матичара, у складу са чланом 89. Закона настављају да 
обављају те послове због тога што су положили посебан стручни испит за матичара у законом 
прописаном року. 

 
Члан 28. 

Начелник Општинске управе у року од 15 дана од дана ступања на снагу овог 
Правилника донеће решења о распоређивању радника на радна места утврђена овим 
Правилником. 

 
Члан 29. 

Даном ступања на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Рача бр. 112-  1 
/18 -II-01 од  02.08. 2018. године.  
 

Члан 30. 
Овај Правилник ступа на снагу у року од 8. дана од дана објављивања у "Службеном 

гласнику општине Рача". 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 

Број:110-1/2019-II-01         ПРЕДСЕДНИК 
Датум:12.04.2019. године     Општинског већа општине Рача 
         Ненад Савковић, с.р. 
 
 

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 
(''Сл.гласник РС, бр. 10/2013, 142/14, 103/15 и 101/16), Правилника о обрасцу и садржини 
Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја и 
обрасцу извештаја о спровођењу мера пољопривредне политике и политике руралног развоја 
(''Сл.гласник РС, бр. 24/1, 111/15, 110/16 и 16/18), члана 8. Одлуке о оснивању буџетског фонда 
за пољопривреду и рурални развој општине Рача (''Сл.гласник oпштине Рача“, бр. 22/16) и 
члана 40. став 1. тачка 4) Статута општине Рача ("Службени гласник општине Рача", број 
3/2019), а уз сагласност Mинистарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-00-
2162/2019-09 од 03.04.2019. године, Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа 
општине Рача, на седници одржаној дана 16.04.2019. године, доноси: 

 
ПРОГРАМ ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ 
И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА ЗА ОПШТИНУ РАЧА ЗА 2019.ГОДИНУ 

 
Анализа постојећег стања 

Географске и административне карактеристике: Општина Рача се налази у Централној 
Србији и припада Шумадијском округу. Oпштина заузима површину од 216 км2.  По 
пространству своје територије рачанској општини припада само 9,04% укупне површине 
шумадијског округа (21573.73.29 ха) и она заузима пето место у округу. Општина Рача се 
састоји од 19 насеља. Центар општине је насеље Рача, које представља административни 
центар општине. Општину поред насеља Рача чине још и сеоска насеља Борци, Доње 
Јарушице, Доња Рача, Ђурђево, Сараново, Сепци, Вишевац, Адровац, Мало Крчмаре, Велико 
Крчмаре, Мирашевац, Поповић, Трска, Сипић, Вучић, Бошњане, Војиновац и Мали 
Мирашевац Политичка општина Рача има 17 катастарских општина и то: Ко Рача, Ко Адровац, 
Ко Вучић, Ко Војиновац, Ко Сипић, Ко Мало Крчмаре, Ко Велико Крчмаре,Ко Мирашевац, 
Ко Трска, Ко Бошњане, Ко Борци, Ко Доње Јарушице, Ко Доња Рача, Ко Ђурђево, Ко 
Сараново, Ко Сепци, Ко Вишевац. Сама општина има повољан географски положај, коме су 
допринеле и осавремењене друмске саобраћајнице које повезују Рачу, средиште општине са 
Крагујевем (32 км), ауто-путем (10 км), Београдом (100 км). Према попису из 2011. године, 
општина Рача броји 11.503 становника, који живе у 3.593 домаћинстава. На 1 км2 просечно 
долази 53 становника.. 
 
Природни услови и животна средина: Природни услови на територији општине Рача 
(рељеф, педолошки састав тла, климатске особености и хидролошке могућности) пружају 
одличне услове за развој савремене пољопривреде. Рељеф општине је представљен типичним 
шумадијским валовито-брежуљкастим тереном, тако да на низију долази 45,8%  (око 99 км2) 
а на брдски рељеф 54,2% (117км2). Три четвртине рачанске општине има нагиб 150, од чега 
на нагиб од 50 долази око 70км2. Што се тиче експозиције рељефа присојне експозиције 
обухватају 35% а осојне око 65% површине општине. Пољопривредно земљиште општине 
Рача простире се на 17280 хектара од тога обрадиво пољопривредмо земљиште чини 16447 ха  
(подаци РГЗ-а). На територији општине појављују се три типа земљишта: алувијум у долини 
реке Раче, на терасама и нижем побрђу местимично смоница а на вишем побрђу апсолутно 
преовлађују гајњаче. Од укупног обрадивог земљишта 28% су јако до средње кисела земљишта 
која захтевају предузимање мера неутралисања сувишног ацидитета.  Рачанско климатско 
подручје одликује се релативно хладним зимама, незнатно топлијим јесенима од пролећа и 
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умерено топлим летима. Овакве температурне прилике и односи прелазних годишњих доба 
посебна су одлика регионалног низијског климата. Климат овог подручја карактеришу средње 
температуре годишњих доба и то 1,5° за зиму, 11,2°за пролеће, 21,2°за лето и 12,5°С за јесен. 
Највише падавина се излучи током априла, маја и јуна месеца, док је јесен са најмањом 
количином падавина, сливно подручје општине је више отворено према истоку и 
североистоку,чиме је изложено сувљим континенталним утицајима.Просечна висина 
годишњих падавина се креће од 632 mm до 672 mm. Подручје општине Рача одводњвају река 
Рача и Јасеница. Река Рача je главни водоток општине и њен средишњи и део горњг тока 
припада овој области. Рача извире југозападно од територије општине испрод брда Светиње 
(450 м) у селу Чумићу на 410 м надморске висине а улива се у В. Мораву источно од Марковца 
на 96 м надморске висине., укупан пад Раче је 314 м а просечан пад је 6,8%. На режим реке 
Раче и ток утичу бујичне притоке, због свега тога она чини велике штете пољопривредном 
земљишту које је потенцијално високе продуктивности. Јасеница, највећа и најбогатија водом 
река у Шумадији, протиче северозападним делом територије рачанске општине кроз села 
Сараново и Сепце, правцем ЈЗ-СИ у дужини од око 5 км регулисаног речног корита и 
просечним протицајем 7,70м3/сек. Јасеница је у овом подручју типично равничарска река, 
припада сталним водотоцима са амплитудом екстремног водотока од 310-350 cm. Што се тиче 
водоносних зона на територији општине највише су заступљени 'терени са ређим и оскудним 
изданима' али треба нагласити да јављају минерални извори, прва која је детаљније хемиски 
испитана је хладна сулфатна манганогвожђевита вода 'Репата бара' у селу Мирашевцу, по 
количини мангана мирашевачка вода заузима прво место међу познатим гвожђевитим водама 
у свету. Шумске површине према Попису пољопривреде 2012.г. захватају 2322 ха или 10,75% 
укупне површине општине Рача, углавном местимично распоређене мање површине. Мањи 
шумски комплекс Градиште у Вишевцу, површине око 40ха је углавном под храстовом шумом 
и знатним учешћем беле липе што овом пејзажу даје посебну вредност.Храстова шума је и у 
коплексу Алија у Бошњану (око 5ха) оплемењена четинарима. На брду Висак углавном су 
вештачки подигнуте састојине багрема и нешто црногорице. Иначе шумске површине у 
рачанској општини нису изданачког порекла, углавном су то храстове са пратећим врстама, а 
само на мањој површини једног локалитета у Саранову јавља се брдска буква. Шумске 
површине су углавном у приватном власништву сем комплекса 'Градиште' у селу Вишевцу 
(заштићено природно добро) и мањег 'Алија' у Бошњану који су у државном власништву. 
Имајући у виду мали број становника, скромне привредне активности и одсуство већох 
индустријских загађивача, може се рећи да натериторији општине Рача не постоји значајан 
притисак на животну средину. 
 

Стање и трендови у руралном подручју 
Демографске карактеристике и трендови: Према попису из 2011. године, општина Рача 
броји 11.503 становника, који живе у 3.593 домаћинстава. На 1 км2 просечно долази 53 
становника. Од укупно 11.503 становника општине Рача 50,02 % чини женска популација, а 
49,98 % су мушкарци. На територији општине Рача, према попису из 2011. године, већинско 
становништво је српске националности (11.329 становника или 98,49%). Рача има негативан 
природни прираштај (74 рођених, 219 умрлих, природни прираштај -145).  У периоду од 1991. 
до 2011. године дошло до значајног смањења броја становника општине (- 3.713 становника).   
Просечан број чланова по домаћинству је 3.2 члана по домаћинству што је смањење у односу 
на претходни попис кад је тај број био 3.15. Просечна старост становника на територији 
општине Рача износи 44,93 година. Општина Рача има прилично неповољну образовну и 
квалификациону структуру јер само од 10.053 становника старијих од 15 година који живе на 
територији општине њих 378 (4%) има високу и 278 (3%)  вишу школску спрему, што укупно 
представља 656 становника (7 %) са вишим и високим образовањем. Компјутерски писмено је 
скоро четвртина становништва (24%). Депопулација и неповољна старосна структура су 
најзначајније демографске карактеристике руралних подручја општине, насталих као 
последица интензивних процеса индустријализације и урбанизације. 
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Диверзификација руралне економије: Најважнија привредна грана у структури рачанске 
привреде је пољопривреда, а самим тим и привреднa структура руралних подручја високо је 
зависна од пољопривреде, односно примарног и секундарног сектора. Делатност 
пољопривреде се углавном базира на традиционалним методама организовања производног 
процеса, уз претежно натурални карактер производње, пре свега у примарну сврху 
задовољавања потреба домаћинстава. Иако доминантна делатност у сеоским подручјима, 
пољопривреда истовремено није и извор сигурних и стабилних прихода за пољопривредно 
становништво, будући да су приходи који се остварују у овој делатности релативно ниски 
(посебно у односу на зараде из других сектора, укључујући и социјална примања) са 
израженом високом варијабилношћу током година, што недвосмислено указује на ниску 
продуктивност и прилагодљивост овог сектора тржишним флуктуацијама. Породична 
пољопривредна газдинства, са већом заступљеношћу млађе радне снаге, којима је 
пољопривреда значајан извор прихода, диверзификују своје активности на газдинству у 
правцу производње радно интензивнијих пољопривредних производа.  Према подацима из 
2011. године, активно становништво општине Рача броји 4.714 лица. Од укупног активног 
становништва 85,17% обавља занимање, док остали представљају незапослена лица која траже 
посао, или лица која су привремено прекинула своја занимања. Ако се посматрају подаци о 
броју запослених општине Рача за последњих 13, статистички обрађених година, могу се 
уочити значајне осцилације у кретању броја запослених и незапослених. Од 2000. године 
општина Рача је забележила значајно смањење броја запослених, тако да је 2003. године 
регистровано 30% мање запослених него 2000. године. Главни узрок овог смањења броја 
запослених треба тражити у процесу приватизације државних предузећа и реструктуирању 
привреде општине Рача. После 2003. године па до 2005. године долази до повећања броја 
запослених лица. Раст укупног броја запослених, у поменутом периоду, пре свега је последица 
процеса легализације пословања кроз евидентирање запослених. Сем тога, почела је и 
реализација социјалних програма. Отпуштеним радницима из приватизованих државних 
система омогућено је да се преквалификују и започну посао у приватном сектору. Међутим, 
од 2006. године поново долази до смањења броја запослених за 16,4%. Од 2007. до 2010. 
године број запослених је наизменично растао и опадао, да би 2011.године број запослених 
знатно скочио целих 136,7% у односу на 2010. годину. Наведене податке треба узети са 
резервом јер одређени број незапослених лица није евидентиран на тржишту рада, док је, са 
друге стране, одређени број пријављених лица активан, али не и евидентиран на НСЗ-у. Рача 
поседује квалитетне и разноврсне природне и антропогене ресурсе, који се могу искористити 
за развој сеоског туризма. Између осталог, то су природни амбијент, клима, шуме, реке, затим 
богато културно-историјско наслеђе, манифестације и спортско-рекреативни садржаји. 
Наведени ресурси могу се комбиновати са понудом сеоског туризма, како би се посетиоцима 
обезбедио квалитетан доживљај током боравка у руралним подручјима. Рурално 
становништво општине Рача може бити укључено у развој сеоског туризма кроз: производњу 
и продају пољопривредних производа; пружање услуга смештаја, исхране и пића туристима; 
оживљавање старих заната и домаће радиности; оснивање еко фарми и производњу здраве и 
органске хране; организовање активности на сеоским газдинствима за туристе (брање воћа и 
поврћа, учествовање у радовима на њивама, брање лековитог биља, итд) и др.                                                     
 
Рурална инфраструктура: Стање инфраструктуре у руралним подручјима општине је 
другачије него у самом централном језгру. Основни проблеми везани за инфраструктуру су: 
неизграђена и неуређена саобрађајна инфраструктура, комунална инфраструктура непостоји 
или је само у малим деловима изграђена, (непостојање водовода, канализације и др.). Поред 
важних саобраћајница државних путева I и II реда на територији општине Рача постоји мрежа 
локалних и некатегорисаних путева. Општина се стара о 15 локалних путева укупне дужине 
61 км и о некатегорисаним путевима дужине 112 км. Укупна дужина локалних путева је 173 
km и то су углавном путеви између суседних села. Најдужи локални пут је Сараново поље-
Сараново брдо (9,1 km), а најкраћи Вучић-Сипић (1,2 km). Међутим, када посматрамо 
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употребљивост путева можемо слободно да кажемо да стање није задовољавајуће. Пољски 
путеви су у знатној мери оштећени а велики број их је потпуно уништен (преорани, неуређени  
и сл.). Облик и ширина пољских путева су неприкладни и непроходни за пролаз савремене 
механизације јер сви пољски путеви потичу из времена првобитног премера 1931-1933. 
године. Организовано сакупљање отпада обухвата само грасдко језгро насеља Рача и поједина 
сеоска насеља. Сакупљање и одлагање отпада организован је преко овлашћеног комуналног 
предузећа на санитарну депонију у Лапову. Како није покривена целокупна територија 
организованим сакупљањем отпада проблем се манифестује кроз појаву сметлишта и депонија 
смећа. На територији општине Рача постоје четири поште и то у насељима: Рача, Мало 
Крчмаре и Ђурђево. На подручју општине доступни су сигнали сва три мобилна оператера 
који послују у Републици Србији. 
 

Показатељи развоја пољопривреде 
Пољопривредно земљиште: Пољопривредно земљиште општине Рача простире се на 17280 
хектара (подаци РГЗ-а). Конфигурација терена заједно са климатским факторима омогућава 
гајење разноврсних пољопривредних култура. Највећи део укупне пољопривредне површине 
према подацима РГЗ-а чине оранице које заузимају 10855ха, воћњаци чине 461ха а виногради 
84 ха, преостала површина долази на ливаде, пашњаке и остало земљиште. Према резултатима 
пописа из 2012 године, учешће коришћеног пољопривредног земљишта у укупној површини 
општине је 8,01-10%, односно према попису на територији опшштине укупно 2608 газдинства  
користи 13302 ха пољопривредног земљишта. У структури пољопривредних површина 
доминантан је оранични правац а ратарска производња је основна базична грана 
пољопривреде рачанске општине. Укупна површина под житима и махунаркама износи 7349 
ха,под индустријским биљем 863 ха, под поврћем 80ха, крмним биљем 2366ха (попис 2012).  
Комасација пољопривредног земљишта није спровођена на територији општине Рача, такође 
каналска мрежа за наводњавање и одводњавање није изграђена ни у једној катастарској 
општини. Укупно наводњавано земљиште на територији општине износи 32 ха у 31 ПГ.  
Укупна површина пољопривредног земљишта у државној /јавној својини према подацима из 
јавне евиденције, РГЗ-СКН Рача, износи 397 ха. 
 
Вишегодишњи засади: Природни услови на брежуљкастим деловима општине (рељефна 
пластика, велика температурна сума и педолошки састав земљишта) повољни су за гајење 
воћа. Међутим под воћњацима су релативно мале површине. Заступљене су готово све врсте 
континенталног воћа-средњоевропског воћа. Последњих готина присутан је тренд повећања 
површина под воћем, настао као последица ниске рентабилности у ратарству као и смањења 
броја домаћинстава која гаје стоку. Међутим посматрањем постигнутих резултата приноса 
повећање површина под воћем нису резултирала стабилизацијом приноса по стаблу и 
површини, узрок овог варирања је недовољна примена агротехничких мера односно 
екстензиван узгој на поседима већине пољопривредних произвођача односно екстензивна 
производња је на 365 ха, док је плантажни узгој присутан тек на око 96 ха (према Поису 
пољопривреде из 2012.године). У Структури воћних засада водеће место заузима шљива, од 
осталих воћних врста истичу се јабуке, вишње, крушке, трешње, брескве, кајсије, ораси и 
дуње. Према резултатима пописа пољопривреде из 2012 године, површина под воћњацима је 
461ха, а под виноградима 20 ха.                                                    . 
 
Сточни фонд: У општини Рача постоје веома повољни услови за развој сточарства, међутум 
још увек потенцијалне могућности нису у довољној мери искоришћене, мада је много учињено 
на процесу трансформације од екстензивног на полуинтензиван  начин сточарења. Сточарство 
је мање више подређено ратарству, које се све више претвара у крмну базу за гајење стоке. 
Тесна повезаност ратарства са сточарством утицала је да пољопривредни произвођач буде 
углавном истовремено и ратар и сточар, према томе сточарство представља стратегијску грану 
унапређења и развоја пољопривредне производње општине, па је отуда значај сточарства 



Број 14, страна 57 Службени гласник општине Рача 16.04.2019. године 

вишеструк. У условима полуинтензивног сточарства нарочито се развило говедарство, 
свињарство, живинарство, овчарство. Код говедарства је заступљен затворени (шталски) 
систем држања стоке, у току целе године. Углавном се гаји домаће шарено говече у типу 
сименталца, типичан представник комбинованих производних способности (за млеко и месо). 
Присутан је и интензиван тов јунади ранијих година много више заступљен, данас од значаја 
за мали број пољопривредника. Иако говедарство још увек заузима значајно место у 
сточарству општине последњих година бележи значајан пад због несигурног откупа и ниске 
цене производа. Укупан број говеда према Попису пољопривреде 2012 године износи на 
територији општине 4097 грла од тога 2243 крава, укупан број свиња износи 17865 грла од 
тога 2082 крмача за приплод а оваца 13682 грла од тога 10656 грла за приплод. Последњих 
година запажа се развој пчеларства на територији општине тако да према Попису 
пољопривреде из 2012 године укупан број кошница износи 3296. 
 
Механизација, опрема и објекти: На територији општине има укупно 616 једноосовинских 
трактора (610 ПГ)од тога су 99,67 % су старији од десет година. У 
Пољопривредно/производној 2011/2012 коришћено је 572 једноосовинских трактора. 
Двоосовинских трактора има укупно 1927 (1574 ПГ) од тога је 96% старијих од десет година. 
У Пољопривредно/производној 2011/2012 коришћено је 1851 двоосовинских 
трактора.Комбајна има укупно 324 у 243 ПГ, од тога 99 % старијих од десет година. На 
територији општине има укупно 143 берача, 1704 плугова, 987 тањирача и др.  Објекте за 
смештај говеда има 1678 газдинстава а укупан број објеката је 1723 од тога је у 2011/2012 
коришћено 32% капацитета за смештај говеда. Објекте за смештај свиња има 1658 газдинстава 
а укупан број објеката је 1720 од тога је у 2011/2012 коришћено 46% од укупног капацитета 
објеката. Објекте за смештај кокошака носиља има 1695 газдинстава а укупан број објеката је 
1754 од тога у 2011/2012 коришћено 82% од укупног капацитета објеката. Укупан број објеката 
за смештај пољопривредних производа (кошеви, амбари, силоси) износи 3072 (2943 ПГ), 
објеката за силажу 212 (161ПГ), пластеника 349 у182 пољопривредна газдинства. 
 
Радна снага: Према броју чланова и стално запослених на газдинству 1732 газдинства има 1-
2 лица, 762 газдинства 3-4 лица, 105 газдинства има 5-6 и 105 преко 7 чланова и стално 
запослених на газдинству.Чланова газдинства и стално запослених на газдинству има укупно 
5851 лица од тога на породичном газдинству 5818 лица, 33 лица на газдинству правног 
лица.Годишње радне јединице ангажоване радне снаге износи 2629 лица, сезонска радна снага 
на породичним газдинствима износи 1536 лица. Радна снага у пољопривреди има неповољну 
образовну и квалификациону структуру а великом проценту је квалификација носилаца 
пољопривредних газдинства недовољна за развој и унапређење ПГ, углавном су носиоци ПГ 
у недовољној мери едуковани, компјутерски неписмени и сл. 
 
Структура пољопривредних газдинстава: Према попису пољопривреде 2012 године укупан 
број пољопривредних газдинстава на територији општине Рача је у интервалу од од 2500-
3500.Учешће газдинстава у укупном броју домаћинстава износи преко 70%. Према подацима 
пописа из 2012 године, 402 пољопривредна газдинства користи 1-2 ха,  901 газдинство користи 
2-5 ха, 671 газдинства користи 5-10 ха, остала газдинства 377 користе претежно површину 
мању од 1 ха и 247 ПГ површину преко 10 до 100ха. Просечно коришћено пољопривредно 
земљиште по газдинству КПЗ износи за општину Рача 5,00 ха.  Према попису Газдинства 
према броју условних грла су подељена на следећи начин: у 2104 газдинства имамо 10188 УГ, 
од тога 1981 ПГ имају ≤ 4 УГ, 442 имају 5-9 УГ, 114 ПГ имају 10-14 УГ, 32 ПГ имају 15-19 УГ, 
34 ПГ имају 20-49 УГ, 1ПГ има 50-99 УГ, 2 ПГ има 100-499 УГ и 2 ПГ има ≥500УГ стоке.                                                     
.  
Производња пољопривредних производа: На територији општине Рача у пољопривредној 
производњи као што је већ истакнуто доминантну улогу имају ратарство и сточарство. Највеће 
сетвене површине захватају жита и то пре свега кукуруз затим пшеница, јечам и овас. Велуку 
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улугу што се тиче биљне производње има и крмно биље пре свега луцерка, црвена детелина 
травнолегуминозне смеше и др.По економском значају кукуруз међу житима заузима прво 
место и поред пшенице је најважании тржишни производ на територији општине.Просечан 
принос пшенице према Мишљењу ПССС 'Крагујевац' из Крагујевца на територији општине 
износи 3600кг/ха, кукуруза 4500кг/ха, јечма 3700 кг/ха, овса 3200кг/ха, луцерке 12000кг/ха 
сувог сена и др.  Најзначајнија грана производње у пољопривреди рачанске општине је 
сточарство и предтасвља стратегисјску гарану унапређења и развоја пољопривреде на 
територији општине., међутим несигуран пласман стоке и нестабилне цене утичу да је број 
грла стоке веома варијабилан. Најзначајнија производна грана сточарства је говедарство и 
истиче се и свињарство, мање је заступљено овчарство, живинарство а последњих година 
популаризује се пчеларство. Сточарство је најтраженији део пољопривреде јер произвводи 
месо, маст, млеко, јаја, спадају међу главне прехрамбене производе становништва. На 
територији општине Рача постоје повљни агроеколошки услови за развој интегралне и 
органске пољопривреде али тренутно су ови видови производње незаступљени односно веома 
мало заступљени. 
 
Земљорадничке задруге и удружења пољопривредника: На подручју општине тренутно 
нема задружних организација које активно функционишу.Такође постоје више удружења у 
примарној пољоприврредној производњи али веома мали број је активних који остварују 
позитивне резултате (удружења пчелара, цвећара, ратара, сточара и др. ). Проблеми везани за 
рад удружења јесу пре вега низак ниво свести пољопривреника о потреби удруживања, 
неорганизован рад удружења, низак степен професионализације и расположивости адекватног 
управљачког кадра. На територије нема удружења, задруга и других правних лица која имају 
матичну службу за селекцију стоке, наведени проблем је отежавајућа околност за сточаре.                                                    
 
Трансфер знања и информација: Општи ниво ефикасности система преноса знања и 
информација у области рурала релативно 'добро' функционише али недовољно, из тог разлога 
неопходно је ову област унапредити и деловати на унапређење свести пољопривредника о 
значају правовременог и тачног пријема информација.Такође је потребно анимирати 
пољопривреднике да активно учествују у трансферу знања а све у циљу унапређења рада 
пољопривредних газдинстава обзиром да традиционалност у производњи и низак ниво свести 
о потребама удруживања пољопривредника у прерађивачке групе и удружења прети да доста 
негативно утиче на дањи развој и унапређење пољопривреде општине.                                                    . 
 

 
ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

И ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА 
 

       Табела 1. Мере директних плаћања 

Редни 
број 

Назив 
мере 

Шифра 
мере 

Планирани 
буџет за 
текућу 

годину без 
пренетих 
обавеза (у 

РСД) 

Износ 
постицаја 

по 
јединици 

мере 
(апсолутни 

износ у 
РСД) 

Износ 
подстицаја 

по 
кориснику 
(%) (нпр. 

30%, 50%, 
80%) 

Максимални 
износ 

подршке по 
кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 
обавезе 

1 Регреси 100.1 1.772.000,00 2.000,00 100 0,00 728.000,00 

 УКУПНО  1.772.000,00  
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       Табела 2. Мере кредитне подршке 

Редни 
број 

Назив 
мере 

Шифра 
мере 

Планирани 
буџет за 
текућу 

годину без 
пренетих 
обавеза (у 

РСД) 

Износ 
постицаја 

по 
јединици 

мере 
(апсолутни 

износ у 
РСД) 

Износ 
подстицаја 

по 
кориснику 
(%) (нпр. 

30%, 50%, 
80%) 

Максимални 
износ 

подршке по 
кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 
обавезе 

        

 УКУПНО    

 
 
       Табела 3. Мере руралног развоја 

Редни 
број 

Назив мере Шифра 
мере 

Планирани 
буџет за 
текућу 

годину без 
пренетих 
обавеза (у 

РСД) 

Износ 
подстицаја 

по 
кориснику 
(%) (нпр. 

30%, 50%, 
80%) 

Максимални 
износ 

подршке по 
кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 
обавезе 

1 

Инвестиције у 
физичку 
имовину 

пољопривредних 
газдинстава 

101 14.312.599,00 100 350.000,00 10.474.235,00 

 УКУПНО  14.312.599,00  

 
 
       Табела 4. Посебни подстицаји 

Редни 
број 

Назив мере Шифра 
мере 

Планирани 
буџет за 
текућу 

годину без 
пренетих 
обавеза (у 

РСД) 

Износ 
постицаја 

по 
јединици 

мере 
(апсолутни 

износ у 
РСД) 

Износ 
подстицаја 

по 
кориснику 
(%) (нпр. 

30%, 50%, 
80%) 

Максимални 
износ 

подршке по 
кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 
обавезе 

1 

Подстицаји за 
промотивне 
активности у 

пољопривреди 
и руралном 

развоју 

402 300.000,00 0,00 100 0,00 0,00 

 УКУПНО  300.000,00  
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       Табела 5. Мере које нису предвиђене у оквиру мера директних плаћања, мера кредитне 
                 подршке, мера руралног развоја и посебних подстицаја 

Редни 
број 

Назив 
мере 

Шифра 
мере 

Планирани 
буџет за 
текућу 

годину без 
пренетих 
обавеза (у 

РСД) 

Износ 
постицаја 

по 
јединици 

мере 
(апсолутни 

износ у 
РСД) 

Износ 
подстицаја 

по 
кориснику 
(%) (нпр. 

30%, 50%, 
80%) 

Максимални 
износ 

подршке по 
кориснику 

(ако је 
дефинисан) 

(РСД) 

Пренете 
обавезе 

        

 УКУПНО    

 
 
       Табела 6. Табеларни приказ планираних финансијских средстава 

Буџет 
Вредност у 

РСД 

Укупан износ средстава из буџета АП/ЈЛС планираних за реализацију 
Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја (без пренетих обавеза) 

16.384.599,00 

Планирана средства за директна плаћања 1.772.000,00 

Планирана средства за кредитну подршку 0,00 

Планирана средства за подстицаје мерама руралног развоја  14.312.599,00 

Планирана средства за посебне подстицаје 300.000,00 

Планирана средства за мере које нису предвиђене у оквиру мера директних 
плаћања, кредитне подршке и у оквиру мера руралног развоја  

0,00 

Пренете обавезе 11.202.235,00 

 
 
Циљна група и значај промене која се очекује за кориснике: Потенцијални корисници мера 
подршке циљна група јесу физичка и правна лица, регистровани пољопривредни произвођачи, 
удружења, предузетници, предузећа, агенције, институти и др.. Реализација локалног 
програма доприноси упоште имплемнтацији политике руралног развоја, чиме се постижу неки 
од основних циљева руралног развоја: задржати становништво у руралним срединама,  
подржати економске делатности руралног становништва, унапредидити квалитет живота 
руралног становништва и др .Спровођењем програма пољопривредници ће унапредити 
стабилност доходка пољопривредних газдинстава, унапредиће се  се услови за побољшање 
продуктивности и квалитета производа, повећаће се одрживост производње меса на малим 
газдинствима, створиће се услови за повећање површина у заштићеном простору, као и 
површина под интензивним засадима, унапредиће се услови за повећање производње 
пчеларских производа и др.Такође кроз трансфер знања пољопривредници ће унапредити 
своја знања, вештине, прикупиће одређене информације са сајмова и студијских путовања, 
стварањем услова за олакшани упис стоке у матичну евиденцију побољшаће се расни састав у 
сточарству и др.                                                    . 
 
 
                                                    . 
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Информисање корисника о могућностима које пружа Програм подршке за спровођење 
пољопривредне политике и политике руралног развоја: Информисање потенцијалних 
корисника вршиће се преко органа локалне самоуправе, локалних медија, обавештења, 
интернет страница општине, огласних табли и сл.                                                    . 
 
Мониторинг и евалуација: Евалуација и мониторинг, праћење реализације Програма вршиће 
се на основу Извештаја Комисије за расподелу и контролу управљања средствима буџетског 
Фонда за пољопривреду и рурални развој који ће се достављати годишње Општинском већу 
општине Рача. Општинско веће ће на основу достављаних извештаја и резултата процењивати 
да ли ће се у будућности спроводити иста решења или их треба мењати. 

 
II. ОПИС ПЛАНИРАНИХ МЕРА 

 
2.1. Назив и шифра мере: 100.1 Регреси                                                    . 
 
2.1.1. Образложење: У складу са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју 
(Сл. гласник РС 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), АП и ЈЛС могу да утврђују мере подршке за 
спровођее пољопривредне политике за подручје територије аутономне покрајине и јединице 
локалне самоуправе, осим директних плаћања, а која се не односе на регресе за трошкове 
складиштења у јавним складиштима и регресе за репродуктивни материјал и то само за 
вештачко осемењавање. као и мере политике руралног развоја за подручје територије 
утономне покрајине и јединице локалне самоуправе. Ова мера је  у складу са националном 
Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014.– 2024.  Регрес за репродуктивни 
материјал (вештачко осемењавање) - Укупан број говеда према Попису пољопривреде 2012 
године на територији општине Рача износи 4097 грла. Сточарска производња се углавном 
одвија на малим фармама, односно пољопривредним газдинствима. Расни састав говеда је на 
незавидном нивоу, тако да од укупног броја приплодних грла говеда само око 25-30%  грла 
поседује педигре. На подручју општине преовлађује гајење сименталске расе говеда око 65 % 
, 25 % холштајн расе , мелези 9 %,  а 1% отпада на остале расе. Производне способности грла 
су различите што зависи од генетике грла, услова гајења, начина држања и исхране.  
Регресирањем за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) остварује се побољшање 
расног састава говеда на територији града у циљу повећања производње квалитета млека и 
меса код комерцијалних произвођача, a самим тим доприноси развоју матичне службе 
иматичења грла.                                                     . 
 
2.1.2. Циљеви мере: Реализација ове мере позитивно утиче на економски и социјалнијални 
развој руралне средине:  • подизање конкурентности производње и стварање тржишно 
одрживог произвођача; • обезбеђивање услова за уравнотежен развој говедарства; •
 боље коришћење расположивих ресурса;  • јачање вертикалне интеграције у 
производњи млека и меса;  • подизање стандарда живота у руралној средини и 
пољопривредних произвођача кроз повећање и стабилност дохотка пољопривредних 
газдинстава.                                                     . 
 
 
                                                    . 
 
2.1.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Ова мера 
je у складу са Националним програмом пољопривреде за период 2018-2020 и са Законом о 
подстицајима у пољопривреди и руралном развоју.                                                    . 
 
 
                                                    . 
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2.1.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници мере су физичка лица – носиоци регистрованог 
пољопривредног газдинства, са територије општине Рача. 
 
2.1.5. Економска одрживост: За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план 
или пројекат о економској одрживости улагања.                                                     . 
 
2.1.6. Општи критеријуми за кориснике: - Корисник има регистровано пољопривредно 
газдинство уписано у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом у 2019.г, 
са пребивалиштем је на територији општине Рача и пољопривредну производњу обавља на 
територији општине Рача; - Потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у другим 
јавним фондовима; 
 
2.1.7. Специфични критеријуми: За реализацију мере регресирање за репродуктивни 
материјал говеда (повраћај дела или укупног износа средстава) за вештачко осемењавање 
уматичених грла говеда (крава и јуница) корисник је у обавези да испуни следеће критеријуме:  
- да је одгајивач – подносилац захтева, власник уматичених крава и јуница или је власник члан 
његовог пољопривредног газдинства, да има у власништву најмање једно грло говеда, 
обележено и регистровано у складу са законом којим се уређује ветеринарство, за које поседује 
уверање о пореклу и производним особинама квалитетног приплодног грла (педигре)); - у 
регистру пољопривредних газдинстава подносилац захтева/корисник има уредно пријављен 
сточни фонд говеда (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе 
или узгајају)                                                     . 
 
2.1.8. Листа инвестиција у оквиру мере: 
 

  
Шифра инвестиције 

Назив инвестиције 

100.1.1 Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање)  

 
2.1.9. Критеријуми селекције: 
 
2.1.10. Интензитет помоћи: Износ регреса за репродуктивни материјал (вештачко 
осемењавање) говеда је 2.000,00 динара по приполодном грлу са ХБ бројем, што је 80% до 100 
% у зависности од економске вредности вештачког осемењавања, за прво вештачко 
осемењавање извршено у периоду од 01.10. 2018.г. до 30.09.2019.г. 
 
2.1.11. Индикатори/показатељи: 
 

  
Редни број 

Назив показатеља 

1 Укупан број подржаних газдинстава за регрес за репродуктивни 
материјал (вештачко осемењавање) 

2 Укупан број осемењених грла 

 
2.1.12. Административна процедура: Реализација регресирања за репродуктивни  материјал 
се спроводи на следећи начин:  - објављивање конкурса (јавног позива) за подношење 
захтева за регрес на основу утврђених општих и специфичних критеријума; уз захтев се 
прилаже, картон за вештачко осемењавање (признаница/потврда) о извршеном плаћању за 
прво вештачко осемењавање у периоду од 01.10.2018. године до 30.09.2019. године, Потврда 
о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава за 2019.г., Извод из регистра 
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пољопривредних газдинстава о сточном фонду и извод о структури биљне производње из 
регистра пољопривредних газдинстава као доказ о пољопривредној производњи на територији 
општине (издаје Управа за трезор), фотокопија пасоша за осемењено грло, потврда о програму 
мера здравствене заштите на газдинству на којима се животиње држе или узгајају, доказ да 
је/су грла уматичено/а (да има ХБ број, за јунице доказ о педигреу-ХБ броју је доказ о педигреу 
ХБ броју мајке) и фотокопија личне карте и наменског рачуна подносиоца захтева.  После 
детаљне административне контроле захтева корисника, Комисија за расподелу и контролу 
управљања средствима Буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача 
утврђује да ли су испуњени прописани услови за остваривање права  на коришћење регреса и 
доноси предлог одлуке о исплати средстава. Коначну одлуку/решење доноси Општинско веће 
општине Рача.  Захтевe за регрес за вештачко осемењавање квалитетних говеда, 
пољопривредна газдинства подносе једном годишње. Рок подношења захтева биће дефинисан 
Конкурсом за избор корисника средства буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој 
општине Рача.                                                       . 
 
2.2. Назив и шифра мере: 101 Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинстава                                                    
 
2.2.1. Образложење: Основне карактеристике  пољопривредног сектора на територији града 
произилазе из неповољне структуре пољопривредних газдинстава. Уситњеност поседа, мали 
број грла стоке на породичним фармама, неадекватни производни и смештајни објекти, слаба 
примена савремених технологија производње и увођење новог сортимента су карактеристике 
пољопривреде општине. Тренутно, постоји општи недостатак количина пољопривредних 
производа одговарајућег квалитета, посебно воћа и поврћа и других производа који би се 
користили првенствено за покривање локалних и регионалних потреба. Један од веома битних 
узрока недовољне конкурентности пољопривреде јесте ниска продуктивност  и квалитет 
производа због малих улагања у инвестиције за унапређење конкурентности. Пољопривредна 
газдинства, због неповољног економског и социјалног стања, нису у могућности да сама 
обезбеде довољно средстава за покретање односно проширење производње.  Инвестције у 
физичка средства пољопривредних газдинстава подржава мања пољопривредна газдинства у 
циљу унапређења средства, продуктивности, конкурентности а све ради постизања веће 
економске ефикасности, веће орјентисани ка тржишту и дугорочне одрживости. Ова мера је  у 
складу са националном Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014.– 2024.  Сектор -  
Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће Структуру биљне производње сеоског 
подручја општине Рача карактерише велика хетерогеност, производња махом за сопствене 
потребе и мањим делом за тржиште, што је последица уситњености сеоског поседа,  
недовољне едукације и недовољне примене савремене технологије производње.  Просечна 
површина засада воћа по газдинству је испод  десетине хектара. Само 45% засада су 
интензивни засади  у којима се примењују адекватне агротехничке мере. Структура 
сортимента, неадекватан садни материјал, недостатак специјализоване механизације и 
недовољно површина које се наводњавају додатно угрожавају производњу. Највећи део 
површина под поврћем је у власништву малих пољопривредних газдинстава. Њихова 
производња је намењена потрошњи у свежем стању, домаћинствима и ретко тршишту и 
индустријској преради или расадничкој производњи. Просечна површина под поврћем на 
отвереном простору по газдинству је испод 0,20 ha. Структура и обим производње поврћа у 
општини нису задовољавајући и недовољно се користе могућности које пружају повољни 
агроклиматски услови за узгој раних сорти поврћа. На територији општине последњих година 
истиче се одређени број газдинстава који се бави производњом украсног биља/цвећа и то пре 
свега у заштићеном простору. То су углавном уско специјализована  газдинства која су добро 
организована и сарађују међусобно по питању заједничке набавке инпута производње и 
пласмана производа.  Интервенције у оквиру ове мере ће бити усмерене на подршку сектору 
за  инвестициона улагања произвођача приликом заснивања нових производних засада воћа 
као и на инвестициона улагања у повртарску производњу, расадничку и производњу цвећа.  
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Сектор- Пчеларство Систем гајења је релативно екстензиван, са малим бројем кошница по 
домаћинству. Просечан принос меда по кошници је такође веома мали и креће се око 15 кг по 
кошници годишње али има и великих произвођача са више од 100 кошница. Последњих година 
присутан је тренд раста броја кошница на територији општине што је условљено   високм 
нивоом незапослености и релативно ниским почетним улагањем за бављење пчеларством. 
Главни проблеми у пчеларству у овој регији јесу нестандардизован квалитет меда, мањак 
знања и непостојање великих купаца. Опремање газдинстава потребном опремом за 
почетак/модернизовање производње, унапређује се квалитет и кванитет (позитивни ефекти 
ове мере).                                                       . 
 
2.2.2. Циљеви мере: Општи циљеви:  Стабилност дохотка пољопривредних газдинстава; 
Повећање производње; Побољшање продуктивности и квалитета производа;Смањење 
трошкова производње;  Унапређење техничко-технолошке опремљености; Одрживо 
управљање ресурсима и заштите животне средине; Раст конкурентности уз прилагођавање 
захтевима домаћег и иностраног тржишта; Усклађивање са правилима ЕУ, њеним 
стандардима, политикама и праксама. Специфични циљеви по секторима:  Сектор-Воће, 
грожђе, поврће и цвеће - Повећање површина у заштићеном и полузаштићеном простору; 
Повећање површина под новим производним засадима воћа; Повећање прозводње у сектору 
повртарства, воћарства, цвећараства. Повећање површина под интензивним засадима шљиве, 
вишње, трешње, кајсије, брескве, нектарине,, крушке дуње, малине и купине; Побољшање 
квалитета производње у наведеном сектору; Повећање степена запослености у сектору; Сектор 
- Пчеларство - Повећање производње у сектору пчеларства; Повећање прихода у 
домаћинствима која се баве пчеларском производњом; Повећање степена запослености у 
сектору; Достизање стандарда у области заштите животне средине, Унапређење других 
старана пољопривредне производње, које зависе од улоге пчела као опрашивача и повећање 
броја кошница.                                                     . 
 
2.2.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Ова мера 
je у складу са Националним програмом руралног развоја од 2018- до 2020.године.. 
 
2.2.4. Крајњи корисници: Крајњи корисници мере су физичка лица – носиоци регистрованог 
породичног пољопривредног газдинства.                                                    . 
 
2.2.5. Економска одрживост: За реализацију ове мере није потребно подносити бизнис план 
или пројекат о економској одрживости улагања.                                                     . 
 
2.2.6. Општи критеријуми за кориснике: Подносилац захтева (физичко лице – носилац 
регистрованог породичног пољопривредног газдинства)  остварује право на подстицаје ако: -
 је породично пољопривредно газдинство уписано у Регистар пољопривредних 
газдинстава и налази се у  активном статусу у 2019.години;  - је са пребивалиштем на 
територији општине Рача од најкасније 01.01.2019.г., и пољопривредну производњу обавља на 
територији општине Рача; - је измирио доспеле обавезе по основу јавних прихода код Пореске 
управе Рача; - за инвестицију за коју подноси захтев не користи подстицаје по неком другом 
основу (субвенције, подстицаји, донације) односно да иста инвестиција није предмет другог 
поступка за коришћење подстицаја (потписана изјава да не постоји захтев за исто улагање у 
другим јавним фондовима) - прихвата обавезу да наменски користи и да не отуђи нити 
да другом лицу на коришћење инвестицију која је предмет захтева у периоду од три године од 
дана набавке/реaлаизације инвестиције                                                      . 
 
2.2.7. Специфични критеријуми: Једно пољопровредно газдинство, односно Корисник, моћи 
ће да поднесе само један захтев за коришћење подстицајних средстава у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава само по једном основу/сектору и то само за једну шифру 
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инвестиције. Посебни услови: Пољопривредна газдинства чији су носиоци или чланови 
регистрованог породичног пољопривредног газдинства (укључујући и чланове породичног 
домаћинства који нису били уписани у регистар ПГ у моменту подношења захтева али су 
физички били чланови породичног домаћинства на адреси седишта регистрованог 
пољопривредног газдинства) остварила право на коришћење подстицајних средстава 
буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача у 2016.,2017. и 2018.години 
у Сектору-Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће за инвестицију 101.3.4. (у 2016. 
и 2017.години) односно за инвестицију 101.4.2. (у 2018.г.) немају право да у 2019.години 
поднесу захтев за коришћење подстивајних средства у овом сектору: Воће, грожђе, поврће 
(укључујући печурке) и цвеће за шифру инвестиције 101.4.2.. Сектор-Воће, грожђе, поврће 
(укључујући печурке) и цвеће: • Пољопривредна газдинства која у моменту подношења 
захтева за коришћење подстицаја имају  мање од 2 ха јагодичастог воћа и хмеља; мање од 5 ха 
другог воћа; 0,1 – 50 ха цвећа;  0,2 – 100 ха винове лозе. • За инвестиције у подизање 
нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) производних (са наслоном) и матичних 
засада воћака, хмеља и винове лозе,  прихватљиви корисници су пољопривредна газдинства:са 
0,1- 50 ха јагодастих врста воћака и хмеља;  0,3- 100 ха другог  воћа; 0,1 – 50 ха цвећа; 0,2 – 
100 ха винове лозе, у моменту подношења захтева за коришћење подстицаја. •
 Пољопривредна газдинства са капацитетом мањим од 0,2 ха  пластеника  или мањим 
од 3 ха  производње поврћа на отвореном простору у моменту подношења захтева за 
коришћење подстицаја.   Прихватљиви корисници за инвестицију 101.4.1 су: -Пољопривредна 
газдинства која планирају заснивање производње воћне врсте: шљиве, вишње, трешње, 
кајсије, брескве, нектарине, крушке, дуње, малине и купине у пролеће/јесен 2019. године и то 
за површине катастарске парцеле веће од 0,30 ха (изузетно производни засад може да се налази 
на једној или више катастарских парцела али морају да се налазе једна поред друге и да чине 
целину не мању од 0,30 ха). Корисник треба да је пре подизања производног засада на 
катастарским парцелама на којима планира подизање засада извршио хемијску анализу 
земљишта са препоруком ђубрења за одговарајућу воћну врсту као и да има уговор са 
овлашћеним добављчем који је регистрован у складу са законом за производњу садног 
материјала воћака (који гарантује квалитет садног материјала), да је извршио 
риголовање/дубоку обраду земљишта са минималном дубином од 0,4 до 0,5 метара за шљиву, 
вишњу, трешњу, кајсију, дуњу, брескву, нектарину и крукшу на вегетативној подлози, односно 
за крушку на сејанцу од 0,5 до 1 метара, односно 0,25 до 0,30 метара за малину и купину на 
катастарским парцелама на којима су подигнути производни засади као и да достави доказ да 
је набавио сертификовани садни материјал и да су саднице здравствено и сортно 
исправне.Производни засад мора да испуњава услове у погледу густине садње (што ће бити 
дефинисано конкурсом). Корисник мора да је власник земљишта на којем планира подизање 
новог вишегодишњег производног засада воћака или да има закључен уговор о закупу 
земљишта са физичким лицем од најмање 10 година, оверен код надлежне институције  
рачунавши од 2019.г.. Корисник треба да достави доказ да је извршио набавку сертификованог 
садног материјала за воћне врсте: шљиве, вишње, трешње, кајсије, брескеве, нектарине, 
крушке, дуње, малине и купине са пратећом документацијом (рачун о извршеном плаћању 
издат у четвртом кварталу предходне календарске године, првом и другом кварталу у току 
текуће календарске године за пролећну садњу односно у четвртом кварталу за јесењу садњу, 
фискални исечак,  декларацију, сертификат, уверење о здравственој исправности садног 
материјала, и др. што ће бити ближе одређено Конкурсом).   Прихватљиви корисници за  
инвестицију 101.4.2, су: -Пољопривредна газдинства са капацитетом мањим од 0,2 ха 
пластеника  у моменту подношења захтева за коришћење подстицаја,   -Пољопривредна 
газдинства која планирају инвестирање у набавку конструкција за пластенике и/или 
висококвалитетних, вишеслојних фолија за пластенике за повртарску производњу као и 
расадничку производњу и цвећарство. Прихватљиви корисници су у обавези да на крају 
инвестиције имају површину под пластеницима од најмање 0,01 hа. Подносилац захтева-
корисник мора да располаже са наведеним површинама пољопривредног земљишта под 
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пластеницима односно да је наведено земљиште у његовом власништву или да има уговор о 
закупу земљишта са физичким лицем оверен код надлежног органа на период најмање пет 
година рачунавши од 2019.године. Корисник треба да достави доказ да је извршио набавку 
конструкција за пластенике и/или висококвалитетних, вишеслојних фолија за пластенике са 
пратећом документацијом (рачун о извршеном плаћању издат у току текуће календарске 
године,отпремница,фискални исечак, гарантни лист и др. што ће бити ближе одређено 
Конкурсом).  Уз захтев подносилац захтева мора да достави и потврду надлежног органа 
јединице локалне самоуправе да у 2016, 2017.и 2018.години није био корисник средстава 
буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача, као ни чланови његовог 
регистрованог породичног пољопривредног газдинства односно чланови његовог породичног 
пољопривредног домаћинства и уверење надлежног органа о члановима породичног 
домаћинства у 2016., 2017., 2018. и 2019.години. Документација која се предаје уз захтев биће 
ближе одређена Конкурсом.  Сектор-Пчеларство:  Прихватљиви корисници  за инвестиције у 
сектору пчеларства за шифру инвестиције 101.6.2. опрема за пчеларство (кошнице, сатне 
основе произведене од пчелињег воска, топионици за восак и центифуге) су пољоприврдна 
газдинства која у моменту подношења захтева за коришћење подстицаја имају регистроване 
пчелињак/е са најамање 20 односно максимално 200 кошница пчела. Корисник треба да 
достави доказ да је извршио набавку опреме за пчеларство са пратећом документацијом (рачун 
о извршеном плаћању издат у току текуће календарске године,отпремница,фискални исечак, 
гарантни лист и др. што ће бити ближе одређено Конкурсом).                                                      . 
 
2.2.8. Листа инвестиција у оквиру мере:                                                     . 
 

Шифра инвестиције Назив инвестиције 

101.4.1 Подизање нових или обнављање постојећих (крчење и подизање) 
вишегодишњих засада воћака, хмеља и винове лозе 

101.4.2 Подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, 
цвећа и расадничку производњу 

101.6.2 Набавка опреме за пчеларство  

 
2.2.9. Критеријуми селекције:                                                     . 
 
2.2.10. Интензитет помоћи: - Сектор-Воће, грожђе, поврће (укључујући печурке)  и цвеће:  За 
инвестицију 101.4.1., интензитет помоћи односи се само на трошкове набавке сертификованог 
садног материјала за воћне врсте: шљиве, вишње, трешње, кајсије, брескеве, нектарине, 
крушке, дуње, малине и купине и износи 100% од укупних прихватљивих трошкова без 
урачунатог пореза на додату вредност.  Максимални износ подстицаја по кориснику јесте 
350.000,00 динара.  Право на подстицаје остварује корисник ако је износ инвестиције већи од 
10.000,00 динара. (Износ појединачног рачуна већи од 10.000,00 динара без пдв-а односно ако 
је на рачуну збир износа за сваки појединачни елемент предметне инвестиције већи од 
10.000,00 динара без пдв-а). За инвестицију 101.4.2., интензитет помоћи односи се само на 
трошкове набавке конструкција за пластенике и/или високо квалитетних вишегодишњих, 
вишеслојних фолија за пластенике и износи 100%  од укупних прихватљивих трошкова без 
урачунатог пореза на додату вредност. Максимални износ подстицаја по кориснику јесте 
350.000,00 динара.  Право на подстицаје остварује корисник ако је износ инвестиције већи од 
10.000,00 динара. (Износ појединачног рачуна већи од 10.000,00 динара без пдв-а односно ако 
је на рачуну збир износа за сваки појединачни елемент предметне инвестиције већи од 
10.000,00 динара без пдв-а).  - Сектор-Пчеларство:  За инвестицију 101.6.2.,-Интензитет 
помоћи за набавку опреме за пчеларство: набавка центрифуга, топионика за восак и коплетних 
кошница износи 80% од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додату 
вредност.  - Интензитет помоћи за набавку опреме за пчеларство: набавка сатних основа 



Број 14, страна 67 Службени гласник општине Рача 16.04.2019. године 

произведених од пчелињег воска, износи 50% од укупних прихватљивих трошкова без 
урачунатог пореза на додату вредност. Максимални износ подстицаја по кориснику јесте 
100.000,00 динара. Право на подстицаје остварује корисник ако је износ инвестиције већи од 
10.000,00 динара. (Износ појединачног рачуна већи од 10.000,00 динара без пдв-а односно ако 
је на рачуну збир износа за сваки појединачни елемент предметне инвестиције већи од 
10.000,00 динара без пдв-а).. 
 
2.2.11. Индикатори/показатељи:                                                     . 
 

Редни број Назив показатеља 

1 Површине под новим вишегодишњим засадима воћа 

2 Површине под новим заштићеним простором-пластеницима 

3 Број набављених коплетних кошница 

4 Број  набављених центрифуга 

5 Број набављених топионика за восак 

6 Количина набављених сатних основа у кг 

 
2.2.12. Административна процедура: Подстицаји за инвестиције у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава одобраваће се  путем  конкурса за избор корисника средстава 
буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача који расписује Општинско 
веће општине Рача. Конкурсом  ће се детаљније дефинисати услови (рокови подношења 
захтева, обрасци захтева, документација која се прилаже уз захтев и др.) по секторима и 
врстама инвестиција у оквиру мере по утврђеним критеријумима и расположивим средствима 
као и обавезе корисника средстава.  Конкурси ће се објављивати путем локалних медија, 
штампаних медија, на званичној интернет страници општине, огласним таблама и сл..  Предлог 
одлуке о расподели и коришћењу подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава доноси Комисија за расподелу и контролу управљања 
средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача, а коначну 
Одлуку Општинско веће општине Рача. Начин реализације одобрених подстицајних средстава 
и обавезе корисника прецизираће се одлуком, решењем или уговором. 
 
2.3. Назив и шифра мере: 402 Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и 
руралном развоју                                                    . 
 
2.3.1. Образложење: Креирање и трансфер знања у области пољопривреде одвија се кроз 
систем формалног образовања свих нивоа као и путем трансфера информација са сајмова, 
изложби студијских путовања међусобним повезивањем пољопривредних произвођача са 
другим актерима из области пољопривредне производње, технологије, прераде, прехрамбене, 
трговинске и других области. Ова мера унапређује креирање нових знања у складу са стварним 
потребама крајњих корисника, имплементацију постојећих знања и трансфер знања 
међусобним повезивањем креатора знања и њиховим повезивањем са пољопривредним 
произвођачима и другим актерима руралне заједнице. Ову меру је неопходно спроводити због 
скромног знања и недостатка додатних вештина руралног становништва, ниске 
продуктивности и ниских прихода који се остварују од пољопривреде.. 
 
2.3.2. Циљеви мере: Општи циљеви:  Успостављање или унапређење система за 
имплементацију постојећег, креирање новог знања и његов трансфер;  Повећање доступности 
и квалитета знања, унапређење социјалне и економске инклузије пољопривредних газдинстава 
у руралним срединама; Допринос повећању конкурентности пољопривредне производње и 
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способности пољопривредно-прехрамбеног сектора да се носи са притиском конкуренције и 
тржишта; Одрживи развој; Побољшање образовне структуре радне снаге на газдинствима; 
Специфичне циљеви:  Унапређење информисаности пољопривредника из области 
пољопривредне производње и информисање о новим технологијама пољопривредне 
производње.                                                      . 
 
2.3.3. Веза мере са националним програмима за рурални развој и пољопривреду: Ова мера 
je у складу са Националним програмом пољопривреде за период 2018-2020.. 
 
2.3.4. Крајњи корисници: Крајњи корисник ове мере је општина Рача.. 
 
2.3.5. Економска одрживост: Није применљиво.                                                    . 
 
2.3.6. Општи критеријуми за кориснике: Није применљиво.                                                    . 
 
2.3.7. Специфични критеријуми: /                                                    . 
 
2.3.8. Листа инвестиција у оквиру мере:                                                     . 
 

Шифра инвестиције Назив инвестиције 

402.1 Информативне активности: сајмови, изложбе, манифестације, 
студијска путовања  

 
2.3.9. Критеријуми селекције:                                                     . 
 
 
2.3.10. Интензитет помоћи: Општина Рача финансира део мере која се односи на 
информативне активности-сајмове са највише 100% учешћа.                                                    . 
 
2.3.11. Индикатори/показатељи:                                                     . 
 

Редни број Назив показатеља 

1 Број учесника сајмова 

 
2.3.12. Административна процедура: После утврђеног броја заинтересованих 
пољопривредника за посету сајамских манифестација спровешће се законска процедура за 
избор најповољније куће која ће извршити превоз пољопривредника. Такође после утврђеног 
броја пољопривредника извршиће се и набака улазница за сајамске манифестације у складу са 
Законом.                                                      . 
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III. ИДЕНТИФИКАЦИОНА КАРТA 
 

 
Табела: Општи подаци и показатељи  

Назив показатеља Вредност, опис 
показатеља 

Извор податка 
и година 

ОПШТИ ПОДАЦИ   

Административни и географски положај   

Аутономна покрајина  рзс* 

Регион Шумадијски рзс* 

Област Шумадија рзс* 

Град или општина Рача рзс* 

Површина 216 км2 рзс* 

Број насеља 19 рзс* 

Број катастарских општина 17 рзс* 

Број подручја са отежаним условима рада у 
пољопривреди (ПОУРП) 

/  

Демографски показатељи   

Број становника 11503 рзс** 

Број домаћинстава 3593 рзс* 

Густина насељености (број становника/површина, 
km²) 

53,25  

Промена броја становника 2011:2002 
(2011/2002*100 - 100) 

-11,23 рзс** 

  - у руралним подручјима АП/ЈЛС -11,23 рзс** 

Становништво млађе од 15 година (%) 12,6 рзс** 

Становништво старије од 65 година (%) 21,25 рзс** 

Просечна старост 44,93 рзс* 

Индекс старења 71,49 рзс* 

Без школске спреме и са непотпуним основним 
образовањем (%) 

2635 рзс* 

Основно образовање (%) 3030 рзс* 

Средње образовање (%) 3714 рзс* 

Више и високо образовање (%) 656 рзс* 

Пољопривредно становништво у укупном броју 
становника (%) 

90 Процена 

Природни услови   

Рељеф (равничарски, брежуљкасти, брдски, 
планински) 

45% низија, 54,2% 
брдски рељеф 

Интерни 

Преовлађујући педолошки типови земљишта и 
бонитетна класа 

смоница, 
гајњача,алувијум, трећа 
класа 

Интерни 

Клима (умерено-континентална, субпланинска ...) умерено-континентална Интерни 

Просечна количина падавина (mm) 632 Интерни 
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Средња годишња температура (оС) 11,6 Интерни 

Хидрографија (површинске и подземне воде) реке Рача и Јасеница са 
притокама 

Интерни 

Површина под шумом (hа) 2322 рзс* 

Површина под шумом у укупној површини АП/ЈЛС 
(%) 

10,75 рзс* 

Пошумљене површине у претходној години (hа) / рзс* 

Посечена дрвна маса (m3) / рзс* 

ПОКАЗАТЕЉИ РАЗВОЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ   

Стање ресурса   

Укупан број пољопривредних газдинстава: 2608 рзс*** 

Број регистрованих пољопривредних газдинстава 
(РПГ): 

1825 Управа за 
трезор 

  - породична пољопривредна газдинства (%) 1825  

  - правна лица и предузетници (%) 4  

Коришћено пољопривредно земљиште  - КПЗ (hа) 13302 рзс*** 

Учешће КПЗ у укупној површини ЈЛС (%) 8,01-10  

Оранице и баште, воћњаци, виногради, ливаде и 
пашњаци, остало(18) (ha, %) 

13302 рзс*** 

Жита, индустријско биље, поврће, крмно биље, 
остало(19) (ha, %) 

/ рзс*** 

Просечна величина поседа (КПЗ) по газдинству (ha) 5 рзс*** 

Обухваћеност пољопривредног земљишта 
комасацијом (ha) 

0 Интерни 

Обухваћеност земљишта неким видом удруживања 
(ha) 

/ Интерни 

Број пољопривредних газдинстава која наводњавају 
КПЗ  

31 рзс*** 

Одводњавана површина КПЗ (ha) / Интерни 

Наводњавана површина КПЗ (ha) 32 рзс*** 

Површина пољопривредног земљишта у државној 
својини на територији АП(20) (ha)  

397 Интерни 

Површина пољопривредног земљишта у државној 
својини која се даје у закуп (ha): 

285 Интерни 

  - физичка лица (%) 20 Интерни 

  - правна лица  (%) 4097 Интерни 

Говеда, свиње, овце и козе, живина, кошнице пчела 
(број) 

572 једнососовинских 
трактора, 1851 
двоосовинских 
трактора,комбајна324, 
143, берача, 
1704плугова, 987 
тањирачи и др. 

рзс*** 

Трактори, комбајни, прикључне машине (број) 1723 за смештај говеда, 
1720 за смештај свиња, 

рзс*** 
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1745 за смештај 
кокошака и др., за 
смештај 
пољопривредних 
производа 3072, објекта 
за силажу 212 

Пољопривредни објекти (број) 349 рзс*** 

Хладњаче, сушаре, стакленици и пластеници (број) / рзс*** 

Употреба минералног ђубрива, стајњака и средстава 
за заштиту биља (ha, број ПГ) 

1732 има1-2 лица, 762 
има 3-4 лица, 105 има 4-
5 лица, и 105 преко 7 
члнова и стално 
запослених на 
газдинству 

рзс*** 

Број чланова газдинства и стално запослених на 
газдинству: 

стално запослених на 
газдинству 5818 лица од 
тога 5851 на 
породичном ПГ а 33 на 
газдинству правног 
лица 

рзс*** 

(на породичном ПГ: на газдинству правног 
лица/предузетника) (ha)  

2629 рзс*** 

Годишње радне јединице (број) 2629 рзс*** 

Земљорадничке задруге и удружења 
пољопривредника (број) 

3 Интерни 

Производња пољопривредних 
производа(количина): 

  

  - биљна производња (t) / рзс*** 

  - сточарска производња (t, lit, ком.) / Интерни 

ПОКАЗАТЕЉИ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА   

Рурална инфраструктура  рзс* 

Саобраћајна инфраструктура   

Дужина путева(26) (km) 238 рзс* 

Поште и телефонски претплатници (број) 4 поште , 3350 рзс* 

Водопривредна инфраструктура   

Домаћинства прикључена на водоводну мрежу 
(број) 

1242 рзс* 

Домаћинства прикључена на канализациону мрежу 
(број) 

/ рзс* 

Укупне испуштене отпадне воде (хиљ.m3) / рзс* 

Пречишћене отпадне воде (хиљ.m3) / рзс* 

Енергетска инфраструктура   

Производња и снабдевање електричном енергијом 
(број) 

трафостанице снаге 
35/10 KV и далековода 
35 KV 

Интерни 

Социјална инфраструктура   
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Објекти образовне инфраструктуре (број) 20 рзс* 

Број становника на једног лекара  242 рзс* 

Број корисника социјалне заштите 242 рзс* 

Диверзификација руралне економије 242  

Запослени у секторима пољопривреде, шумарства и 
водопривреде (број) 

766 рзс* рзс*** 

Газдинства која обављају друге профитабилне 
активности(30) (број) 

/ рзс*** 

Туристи и просечан број ноћења туриста на 
територији АП/ЈЛС (број) 

/ рзс* 

Трансфер знања и информација /  

Пољопривредна саветодавна стручна служба (да/не) да Интерни 

Пољопривредна газдинства укључена у саветодавни 
систем (број) 

/ ПССС 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
Број: 020-32/2019-I-01                                       ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 16.04.2019. године.                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
                                       Душан Ђоковић, с.р. 
 
 
 

На основу члана 17, 18. и 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (“Службни 
гласник РС”,бр.  41 /2009,  53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС , 55/2014, 96/2015 – др.Закон 
, 9/2016 – одлука УС , 24/2018, 41/2018, 41/2018 – др. закон  87/2018), Општинско веће општине 
Рача , на седници одржаној дана 05.04.2019.године, донело је: 
 

ДРУГУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА 
коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима у 

2019. години, на територији Општине Рача 
 
 Општински Савет за безбедност саобраћаја на путевима (у даљем тексту: Савет)  
основан је решењем Општинског већа општине Рача  општине Рача. 
 Задатак Савета ја да  непрекидно прати стање безбедности саобраћаја на путевима и на 
основу тога покреће иницијативе за предузимање одговарајућих мера и активности у циљу 
унапређења безбедности саобраћаја на путевима, исте предлаже Општинском већу, а посебно 
иницијативе за доношење Програма коришћења средстава за финансирање унапређења 
безбедности саобраћаја на путевима на територији Општине Рача. 

Извори средстава за унапређење безбедности саобраћаја су: 
1) Приходи локалног буџета  од наплаћених новчаних казни за прекршаје предвиђене 
прописима о безбедности саобраћаја на путевима, 
2)  Остали приходи буџета јединице локалне самоуправе, 
3) поклони или прилози покровитеља дати јединици локалне самоуправе, 
4) остали приходи.  

Средства од наплаћених новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о 
безбедности саобраћаја на путевима, у висини од 70% припадају буџету Републике, а у висини 
од 30% припадају буџету јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај 
учињен. Од 30% средстава која припадају буџету јединице локалне самоуправе на чијој 
територији је прекршај учињен, 50% средстава се користи за поправљање саобраћајне 
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инфраструктуре јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен и та 
средства се користе за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима.  

Средства за унапређење безбедности саобраћаја  на путевима  се спроводе кроз: 
1) унапређење саобраћајног васпитања и образовања, 
2) техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај 
на путевима и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја, 
3) рад  и активности Општинског савета за безбедност саобраћаја 

 
Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја 

на путевима у 2019. години, на територији Општине Рача утврђују се намене и начин 
коришћења средстава у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији 
Општине Рача. 
 

I АКТИВНОСТИ 
 
1. Поправљање саобраћајне  инфраструктуре  
2. Унапређење саобраћајног васпитања и образовања на територији општине Рача 
3.Превентивне активности из области  безбедности саобраћаја у општини Рача 
4. Научно истраживачки рад у области безбедности саобраћаја 
4. Техничко опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове 
безбедности саобраћаја 
5. Рад  и активности Општинског савета на  унапређењу безбедности саобраћаја 
 

III ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2019 годину 
 
А/ ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ 

 

1 

Средства буџета Општине Рача од наплаћених 
новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о 
безбедности саобраћаја на путевима, а који су учињени 
на триторији Општине Рача  у периоду од 01.01.2019. до 
31.12.2019. године 2.000.000,00 

2 Из буџета општине Рача 6.000.000,00 
3 Неутрошена средства из предходне године –процена (2018) 1.000.000,00 
УКУПНО 
ПРИХОДИ: 

 
9.000.000,00 

 
Б/ ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ 

 
1. Поправљањe саобраћајне  инфраструктуре у износу од  50% од 

планираних прихода 7.500.000,00 
1.1 Израда пројеката којима се унапређује безбедност саобраћаја у 

школским зонама на територији општине Рача –односно израда 
пројеката саобраћајних знакова са изменљивим садржајем у функцији 
обавештавања, смањења и контроле брзине кретања возила 900.000,00 

1.2 Израда пројеката система видео надзора  за аутоматско препознавање 
регистарских таблица и детекцију саобраћајног прекршаја –
прекорачење задате лимитиране брзине кретања возила   600.000,00 

1.3 Набавка и уградња опреме на основу пројекта  система видео надзора  
за аутоматско препознавање регистарских таблица и детекцију 
саобраћајног прекршаја –прекорачење задате лимитиране брзине 
кретања возила   6.000.000,00 
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2.    Унапређење саобраћајног васпитања и образовања на територији 
општине  100.000,00 

2.1 
Набавка публикација за децу у предшколским установама и основним 
школама у Општини Рача 50.000,00 

2.2 
Едукација ученика основних и средњих школа на територији општине 
Рача о ризицима и опасностима којима су изложени као учесници у 
саобраћају 50.000,00 

3.  Превентивне активности из области безбедности саобраћаја у 
општини Рача 250.000,00 

3.1 Набавка ауто –седишта за децу рођену у 2019 години 200.000,00 
3.2 Превентивно –промотивне акције  Агенције за безбедност саобраћаја 

Републике Србије 50.000,00 
4 Научно истражвички раду области безбедности саобраћаја 250.000,00 
4.1 Израда стратегије безбедности саобраћаја на територији општине Рача 

за период од 2019-2023 година са акционим планом спровођења 250.000,00 
5 Техничко опремање јединица саобраћајне полиције и других 

органа надлежних за послове безбедности саобраћаја   500.000,00 
5.1. Набавка техничких средстава( рачунара, монитора) за потребу и 

праћење и контроле саобраћаја путем видео надзора за потребе рада 
саобраћајне полиције 500.000,00 

6.  Рад Општинског савета за безбедност саобраћаја 400.000,00 

6.1 
Рад  техничког лица на изради аката потребних за спровођење програма  
-члана савета   300.000,00 

6.2 
Трошкови усавршавања чланова савета (семинари, радионице  
репрезентација и набавка опреме и средстава за рад савета 100.000,00 

 УКУПНО РАСХОДИ: 9.000.000,00 
 

I I I СПРОВОЂЕЊЕ АКТИВНОСТИ 
 

Активности из  тачке 1.   реализоваће се преко Програма 0602-0007 jaвни ред и 
безбедност 

Активности  из тачке 2. реализоваће се преко раздела  5 глава 5.12, функција 360 Јавни 
ред и безбедност Одлуке о буџету општине Рача  

Активности  из тачке  3.  реализоваће се преко раздела 5 глава 5.12 , функција 360 Јавни 
ред и безбедност Одлуке о буџету општине Рача по решењу председника општине 

Активности  из тачке 4.  реализоваће се преко раздела раздела  5  глава 5.11 , функција 
360 Јавни ред и безбедност Одлуке о буџету општине Рача по решењу председника општине, 
а односе се  техничко опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за 
послове безбедности саобраћаја, по приоритету који ће доставити ПС Рача, а који мора 
усвојити Општински Савет за безбедност саобраћаја на путевима општине Рача. 

Активности  из тачке 5.  реализоваће се преко раздела  5 глава 5.12 , функција 360  
општинска управа, 360 Јавни ред и безбедност Одлуке о буџету општине Рача по решењу 
председника општине  а односи се Трошкови усавршавања чланова савета и рад техничког 
лица на изради аката потребних за спровођење програма  (семинари, радионице и сл.). 
 Средства се распоређују у складу са утврђеним активностима и финансијским планом. 
Приоритет расподеле утврђује се  у складу са приливом средстава  планираних овим 
програмом и утврђеним приоритетом активности. 

 
I V 

 
          Наредбодавац за распоред средстава из овог Програма је Председник општине Рача. 
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V 
 

 Овај програм на предлог Савета усваја Општинско веће општине Рача. 
 По истеку календарске године Савет је обавезан да  достави извештај о остварењу 
предложеног програма и предложи Општинском већу на усвајање. 
 Уколико постоје неискоришћена средства  чија намена је утврђена овим програмом, 
Сaвет предлаже Општинском већу  да за наведена средства донесе решење о коришћењу истих, 
а за  конкретне активности у складу са програмом. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 

Број : 344-22/2019-II-01     ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 05.04.2019. године   ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ РАЧА 
                Ненад Савковић, с.р. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: 
 

Правни основ за доношење програма садржан је у члану 17, члану 18. и члану 19. Закона 
о безбедности саобраћаја на путевима («Службени гласник РС», бр.41/09,53/2010 и 101/2011). 
Наиме јединица локалне самоуправе је у обавези  да у оквиру својих права и дужности 
обезбеди средства за финансирање унапређења безбедности саобраћаја. 

  
Извори средстава за унапређење безбедности саобраћаја су: 

 1) Приходи локалног буџета  од наплаћених новчаних казни за прекршаје предвиђене 
прописима о безбедности саобраћаја на путевима, 
 2) Остали приходи буџета јединице локалне самоуправе, 
 3) Поклони или прилози покровитеља дати јединици локалне самоуправе, 
 4) Остали приходи.  

 
Средства од наплаћених новчаних казни за прекршаје предвиђене прописима о 

безбедности саобраћаја на путевима представљају уступљен приход Републике, а расподељују 
се тако што у висини од 70% припадају буџету Републике, а у висини од 30% припадају буџету 
јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен. Од 30% средстава која 
припадају буџету јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен,  
законска је обавеза да се 50% средстава користи за поправљање саобраћајне инфраструктуре 
јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен. 

 Наведена средства у целини су наменског карактера и могу се користити у складу са 
утврђеним програмом који доноси надлежни извршни орган јединице локалне самоуправе, на 
предлог тела за координацију. 

У општини Рача програм доноси Општинско веће, на предлог Општинског Савета за 
безбедност саобраћаја на путевима. 
 Општински Савет за безбедност саобраћаја на путевима, као тело за координацију,  
основан је решењем о оснивању општинског савета за безбедност саобраћаја на путевима  2010 
. године. Задатак Савета ја да  непрекидно прати стање безбедности саобраћаја на путевима и 
на основу тога покреће иницијативе за предузимање одговарајућих мера и активности у циљу 
унапређења безбедности саобраћаја на путевима, исте предлаже Општинском већу, а посебно 
иницијативе за доношење Програма коришћења средстава за финансирање унапређења 
безбедности саобраћаја на путевима на територији Општине Рача. 

Имајући у виду све напред наведено као и саржај самог Програма предлаже се 
Општинском већу да исти донесе како је дат у предлогу. 
  



Број 14, страна 76 Службени гласник општине Рача 16.04.2019. године 

На основу члана 27. става 10. Закона о јавној својини („Службени гласник Републике 
Србије“, број 72/11, 88/13, 105/14, 104/2016. др. закон, 108/2016.113/2017 и 95/2018), члана 12. 
и члана 20. став 6. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине 
Рача („Службени гласник општине Рача“, број 24/15) и  члана 40 став 1. тачка 36) Статута 
општине Рача („Службени гласник општине Рача“, број 3/2019), Скупштина општине Рача, на 
предлог Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 16.04.2019. године, донела 
је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

1. ОДОБРАВА СЕ прибављање у јавну својину Општине Рача,   кп.бр. 1129/2, ливада 
4. класе у површини од 34м2 , уписана у Л.Н. 353 К.О. Велико Крчмаре, без накнаде, по основу 
поклона.  

2. Небојша Радосављевић из В. Крчмара, општина Рача, ЈМБГ: 2709955721418,  
преноси без накнаде у јавну својину Општине Рача своју  непокретност из тачке 1. овог 
Решења. 

 3. На основу овог Решења ће се закључити Уговор о поклону између Општине Рача 
као поклонопримца и Небојша Радосављевић из В. Крчмара као поклонодаваца. 

4. За потписивање Уговора из става 3. овог Решења у име општине Рача овлашћује се 
Председник општине Рача, Ненад Савковић.  
 

О б р а з л о ж е њ е 
 

Небојша Радосављевић из В. Крчмара, општина Рача, ЈМБГ: 2709955721418, писменом 
понудом заведеном  на писарници општине Рача, бр. 46-40/2019-III-01 од 11.04.2019. године 
понудио је  да Општини Рача пренесе у јавну својину, своју катастарску парцелу  кп.бр.1129/2, 
ливада 4. класе у површини од 34м2 уписана у Л.Н. 353 К.О. Велико Крчмаре, без накнаде, по 
основу поклона.  

Наведена катастарска парцела која се преноси у Јавну својину потребна је Општини 
Рача ради реконструкције моста на потоку Крчмара у В. Крчмару,јер представља део локалног 
пута ОП 8 на коме се налази мост. 

С обзиром на потребу Општине Рача и добру вољу поклонодавца да без накнаде 
пренесе наведену катастарску парцелу одлучено је као у диспозитиву овог решења.  
 
ПРАВНА ПОУКА: Против овог решења, може се покренути управни спор, пред Управним 
судом Републике Србије, у року од 30 дана од дана уручења решења. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 

Број: 020-33/2019-I-01                       ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 16.04.2019. године                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
                                                                                                        Душан Ђоковић, с.р. 
 
 
 
На основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" број 
129/07 и 83/2014-др. закон), члана 71.став1 тачка 12) Статута општине Рача( Службени гласник 
општине Рача број 3/2019) , члана 37.Пословника о раду општинског већа општине Рача 
(Службени гласник  општине Рача, бр.1/09 и 17/16), члана 3. Одлуке о одређивању надлежног 
органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини 
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на територији општине Рача (,,Службени гласник СО Рача'', број 13/2017), а у  вези чл.61, 64, 
64а и 64б Закона о пољопривредном земљишту (,,Службени гласник РС'', бр.62/06, 65/08-
др.закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18),Општинско веће општине Рача на седници одржаној 
дана 08.04.2019. године, донело је 
 

РЕШЕЊЕ 
О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ 

НАДМЕТАЊА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ 
ЗЕМЉИШТА И ПОЉОПРИВРЕДНИХ ОБЈЕКАТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА АГРОЕКОНОМСКУ 2019/20. ГОДИНУ 
 
 
 I Образује се Комисија за спровођење поступка јавног надметања за давање у закуп и 
на коришћење пољопривредног земљишта и објеката у државној својини на територији 
општине Рача  за агроекономску 2019/20. годину (у даљем тексту: Комисија) 
 

II У Комисију се именују: 
              за председника: 

1. Душица Миљојковић, дипл правник  
 
за чланове  
1.Снежана Маџић, дипл. економиста 
2. Биљана Рашић, економиста 
3.Венкица Ивошевић, дипл. економиста 
4.Данијела Недељковић, дипл.биолог-еколог 

 
III Задатак Комисије је да у складу са Правилником о условима и поступку давања у 

закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (,,Службени гласник 
РС“, бр. 16/2017 и 111/2017),  припрема аката која доноси надлежни орган за спровођење 
поступка давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта и пољопривредних 
објеката у државној својини на територији општине Рача,  спровођење поступка давања у закуп 
и на коришћење пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државој својини по 
основу јавног надметања у два круга, вођење записника и давање предлога председнику 
општине Рача за доношење одлуке за избор најповољнијег понуђача, односно Одлуке о давању 
у закуп пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у државној својини, као и 
одређивање почетне цене закупа пољопривредног земљишта и пољопривредних објеката у 
државној својини на територији општине Рача које је обухваћено Годишњим програмом 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Рача за 
2019. годину. Задатак Комисије је и спровођење поступка и давање предлога председнику 
општине Рача за доношење одлуке о давању на коришћење пољопривредног земљишта у 
државној својини јавним надметањем по почетној цени од 0 динара и одлуке о давању у закуп 
пољопривредног земљишта у државној својини по основу права пречег закупа на територији 
општине Рача. 
 

IV Комисија ће задатаке из тачке III овог решења обавити у року од 120 дана од дана 
њеног образовања. 
 

V Чланови Комисије за свој рад имају право на надокнаду у висини законске дневнице 
за сваки радни састанак. Дневница се утврђује у од 5% од просечне месечне зараде по 
запосленом у привреди Републике Србије, према последњем објављеном податку. 
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VI Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Рача" 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 

Број:021-154/2019-II-01    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Дана: 08.04.2019. године                                                      Ненад Савковић, 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 Марија Стевановић, секретар 
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205. 


