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На основу члана 48. ставова 1. и 2. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, број 
129/2007, 34/2010-одлука УС и 54/2011), Општинска изборна комисија општине Рача, на 
седници одржаној дана 27.05.2019. године, једногласно је донела: 

 

О Д Л У К У 
 О ДОДЕЛИ МАНДАТА ОДБОРНИКУ  
 

1. Мандат одборника у Скупштини општине Рача, дедељује се кандидату Љубиши 
Милићу из Сепаца, општина Рача, пољопривреднику, рођеном 21.06.1959. године, 
изабраном за одборника Скупштине општине Рача, са изборне листе „Демократска 
странка-Драгана Живановић“, на изборима одржаним 24.04.2016. године, односно 
поновљеним изборима одржаним 01.05.2016. године. 
 

2. Именованом из тачке 1. ове Oдлуке Општинска изборна комисија општине Рача ће 
издати уверење о избору за одборника Скупштине општине Рача. 

 
3. Против ове Одлуке може се уложити приговор Општинској изборној комисији општине 

Рача у року од 24 часа од дана када је одлука донета. 
 

4. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача и на огласној табли општине 
Рача. 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Чланом 48. ставом 1. Закона о локалним изборима („Сл. гласник РС“, број 129/2007, 
34/2010-одлука УС и 54/2011), прописано је да када одборнику престане мандат пре истека 
времена на које је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату са исте изборне 
листе коме није био додељен мандат одборника, а ставом 2. истог члана прописано је да када 
одборнику који је изабран са коалиционе изборне листе престане мандат пре истека времена 
на које је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату на изборној листи коме није 
био додељен мандат – припаднику исте политичке странке. 

Заменик секретара Скупштине општине Рача, обратио се Општинској изборној 
комисији општине Рача, захтевом број 013-1/2019-I-01, од 21.05.2019. године, за доделу 
мандата новом одборнику, уместо одборника Драгане Живановић из Мирашевца, општина 
Рача, која је дана 20.05.2019. године, поднела оставку на место одборника, а која је била 
изабрана за одборника са изборне листе „Демократска странка – Драгана Живановић“, на 
изборима одржаним 24.04.2016. године, односно поновљеним изборима одржаним 01.05.2016. 
године.  

Увидом у изборну листу „Демократска странка – Драгана Живановић“, утврђено је да 
је Љубиша Милић из Сепаца, први следећи на изборној листи коме није додељен мандат.  
 
 Из свега наведеног донета је одлука као у диспозитиву. 
 

ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 
 
Број: 013-4/2019-I-04                                                                             ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 27.05.2019. године                     Борко Петровић, с.р. 
 
 

Општинско Веће општине Рача на седници одржаној дана 21.05.2019.године, на основу 
члана 46. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС број, 129/2007, 83/2014-др. закон, 
101/2016 др. закон и 4/2018)  и члана 71. 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: 
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О Д Л У К У 
 

1. Усваја се Извештај о раду Јавног комуналног предузећа „Рача“, Рача за 2018 годину, 
број 142/2019 од 25.04.2019.године. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Бр: 021-191/2019-II-01                       П Р Е Д С Е Д Н И К      
Дана: 21.05.2019. године                                                                         Општинског већа 
                                                                                                                  Ненад Савковић, с.р.  
 

Општинско Веће општине Рача на седници одржаној дана 21.05.2019.године, на основу 
члана 46. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС број, 129/2007, 83/2014-др. закон, 
101/2016 др. закон и 4/2018)  и члана 71. 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 реализацији програма пословања Јавног предузећа 
за управљање и развој инфраструктурних објеката, Рача за период 01.01. - 
31.03.2019.године број 145/2019 од 24.04.2019.године. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Бр: 401-145/2019-II -01                       П Р Е Д С Е Д Н И К      
Дана: 21.04.2019. године                                                                          Општинског већа 
                                                                                                                  Ненад Савковић, с.р.  
 

Општинско Веће општине Рача на седници одржаној дана 21.05.2019.године, на основу 
члана 46. 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 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 реализацији Годишњег програма пословања Јавног 
комуналног предузећа „Рача“, Рача за период 01.01.2019 - 31.03.2019.године број 
144/2019 од 30.04.2019.године. 

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

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Бр: 021-192/2019-II -01                       П Р Е Д С Е Д Н И К      
Дана: 21.05.2019. године                                                                           Општинског већа 
                                                                                                                   Ненад Савковић, с.р.  
 
 



Број 17, страна 4 Службени гласник општине Рача 27.05.2019. године 

 
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 21.05.2019.године, донело је: 
 
 

  ТРЕЋУ 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. 
 

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 
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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 процене ризика угрожености саобраћаја  на 
територији општине Рача и 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  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 
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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. 
 

V 
 

 Овај програм на предлог Савета усваја Општинско веће општине Рача. 
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 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 : 344-34/2019-II-01           ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 21.05.2019. године       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. 
 
 
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. 


