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Рача, 07.07.2005. године – број 4      Цена 100,00 динара 
 
1. 

На основу чл.30 тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС ,број 
9/2002 и 33/2004), члана 63. Закона о буџетском систему ( Сл.Гласник, бр. 9/2002 и 87/2002) 
и чл.32.став1.тач.2. Статута  општине Рача, а на предлог Председника општине, Скупштина 
општине Рача је на седници одржаној дана  04.07. 2005.године, донела: 
 

О Д Л У К У 
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА  ОПШТИНЕ   РАЧА ЗА 2004. 

ГОДИНУ 
 

 
ОПШТИ ДЕО 

 
Члан 1. 

 
У завршном ( консолидованом ) рачуну буџета општине Рача  за 2004.годину ( у даљем 
тексту: завршни рачун), у Билансу стања на дан 31. децембра 2004.године утврђена је укупна 
актива у износу од( у хиљ.динара) 35.158 и укупна пасива у износу од( у хиљ.динара) 35.158. 
 
Структура активе у хиљадама динара, на трећем нивоу економске класификације : 
 
000000- нефинансијска имовина 
011000- основна средства  –11.664  
014000- природна имовина – 911 
022000- Залихе ситног инвентара и потрошног материјала – 30 
 
100000- финансијска имовина  
121000- новчана средства, племенити метали, хартије од вредности – 1590 
131000- Активна временска разграничења  –20.963 
 
Структура  пасиве у хиљадама динара, на трећем нивоу  економске класификације: 
 
200000- Обавезе  
252000- Обавезе према добављачима – 20.963 
300000- Извори капитала и утврђивање резултата пословања 
 
311000- Извори капитала – 12.605 
321121- Вишак прихода –суфицит – 1.590 
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Члан 2. 
 
У Билансу  прихода и расхода у периоду 01.јануара до 31.децембра 2004.године утврђени  су: 
1. Укупно остварени приходи  ( у хиљадама динара) – 65.901 
2. Укупно извршени  расходи  ( у хиљадама динара) – 52.761 
3.Вишак прихода – суфицит    ( у хиљадама  динара) – 13.171 
- за покриће утрошених средстава 
за набавку нефинансијске имовине ( у хиљ. динара) – 11.581 
-Вишак прихода суфицит –за  
пренос у наредну годину   ( у хиљ. динара) – 1.590 
 
Структура текућих прихода ( у хиљадама динара): 
 
711000- Порез на доходак, добит и капиталне добитке – 13.704 
712000- Порез на фонд зарада – 4.382 
713000- Порез на имовину – 3.563 
714000- Порез на добра и услуге – 20.316 
716000- Други порези – 1.293 
733000- Трансфери од др.нивоа власти – 2.359 
741000- Приходи од имовине – 830 
742000- Приходи од продаје дибара и услуга – 1.459 
743000- Новчане казне и одузета имов. корист – 999 
744000- Добровољни трансвери од физичких и прав.лица –151 
745000- Мешовити и неодређени приходи – 15.611 
771000- Меморандумске ставке за реф.расхода –1.204 
781000- Трансфвери између  буџетских корисника на истом нивоу –30 
 
Структура текућих  расхода ( у  хиљадама динара): 
 
411000- Плате и додаци запослених – 15.268 
412000- Социјал.доприноси на терет послодавца – 2.572 
414000- Социјална давања запосленима – 721 
415000- Накнаде за запослене – 256 
416000- Награде бонуси и остали посебни расходи – 669 
421000- Стални трошкови – 6.760 
422000- Трошкови путовања – 316 
423000- Услуге по уговору – 12.064 
424000- Специјализоване услуге – 597 
425000-Текуће поправке и одржавање –177 
426000- Материјал – 4802 
451000- Субвенције јавним нефин. предузећима и организацијама – 1.514 
463000- Донације и трансфери осталим нивоима власти – 4.148 
472000- Накнада за социјалну заштиту из буџета – 36 
481000- Дотације невладиним организацијама – 876 
482000- Порези,таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом – 458 
483000- Новчане казне и пенали по решењу судова – 3 
484000- Накнада штете за повреде или штету насталу услед елем.непогода – 1.389 
485000- Накнада штете за повреде или штете нанате од држ.органа – 135 
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Члан 3. 
 
Остварени вишак прихода -суфицит из чл.2 ове Одлуке у износу од (у хиљ.динара) 1.590 
преноси се у наредну годину и састоји се из: 
 – дела вишка прихода – суфицита који је наменски опредељен у износу од (у хиљадама 
динара) –1.316 и служиће  за покриће пренетих обавеза из претходних година и  
 – дела вишка прихода –суфицита  за покриће издвојених средстава у сталну буџетску 
резерву у 2004.години у износу од ( у хиљадама динара) – 274 
 

Члан 4. 
 
У извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 01.јануара до 31.децембра 
2004.године утврђени су укупни извори финансирања у износу од 31 хиљаде динара. 
Према врсти примања то су примања од продаје домаће финансијске имовине,економска 
класификација 921000.Укупни издаци у износу од  11.581 хиљаде динара. 
  
Укупни издаци према структури( у хиљадама динара): 
511-Зграде и грађевински објекти –11.076 
512- Машине и опрема – 281 
513- Остала осн.срества – 94 
541-Земљиште –130 
 

Члан 5. 
 

У Извештају о новчаним токовима у периоду од  1.јануара  до 31. децембра 2004 године, 
утврђени су укупни  новчани приливи  у износу  од  (у хиљ.динара) – 65.932, укупни новчани 
одливи  у износу  од (у хиљ.динара) – 64.342 и  салдо  готовине на крају  године  у износу од 
( у хиљ.динара) – 1.590. 
 
Структура новчаних прилива ( у хиљ.динара): 
 
711000- Порез на доходак, добит и капиталне добитке – 13.704 
712000- Порез на фонд зарада – 4.382 
713000- Порез на имовину – 3.563 
714000- Порез на добра и услуге – 20.316 
716000- Други порези – 1.293 
733000- Трансфери од др.нивоа власти – 2.359 
741000- Приходи од имовине – 830 
742000- Приходи од продаје дибара и услуга – 1.459 
743000- Новчане казне и одузета имов. корист – 999 
744000- Добровољни трансвери од физичких и прав.лица – 151 
745000- Мешовити и неодређени приходи  – 15.611 
771000- Меморандумске ставке за реф.расхода – 1.204 
781000- Трансфвери између  буџетских корисника на истом нивоу – 30 
921000- Примања од продаје финансијске имовине – 31 
 
Структура новчаних одлива ( у хиљ.динара): 
 
411000- Плате и додаци запослених – 15.268 
412000- Социјал.доприноси на терет послодавца – 2.572 
414000- Социјална давања запосленима– 721 
415000- Накнаде за запослене –256 
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416000- Награде бонуси и остали посебни расходи- 669 
421000- Стални трошкови –6.760 
422000- Трошкови путовања – 316 
423000- Услуге по уговору – 12.064 
424000- Специјализоване услуге– 597 
425000-Текуће поправке и одржавање –177 
426000- Материјал – 4802 
451000- Субвенције јавним нефин. предузећима и организацијама – 1.514 
463000- Донације и трансфери осталим нивоима власти – 4.148 
472000- Накнада за социјалну заштиту из буџета – 36 
481000- Дотације невладиним организацијама – 876 
482000- Порези,таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом – 458 
483000- Новчане казне и пенали по решењу судова  –3 
484000- Накнада штете за повреде или штету насталу услед елем.непогода  –1.389 
485000- Накнада штете за повреде или штете нанате од држ.органа – 135 
511000- Зграде и грађевински објекти –11.076 
512000- Машине и опрема – 281 
513000- Остала осн.средства –94 
541000- Земљиште – 130 
 

члан 6. 
 
У Извештају о извршењу буџета ( консолидованог ) у периоду од 1.јануара до 31.децембра 
2004.године, утврђена је укупна разлика у износу од  ( у хиљ.дин.) – 1.590, између укупних 
прихода и примања у износу од ( у хиљ.динара) – 65.932 и укупних расхода и издатака у 
износу  од  ( у хиљ. динара) – 64.342. по  нивоима финансирања из: Републике, општине, 
донација и осталих извора. 
 

члан 7. 
 
Завршни рачун садржи и : 

1) Извештај о примљеним донацијама 
2) Извештај о коришћењу средстава из сталне и текуће буџетске резерве. 
3) Извештај о утрошку средстава пренетих корисницима у оквиру групе конта  463000 

(Школама и Месним заједницама) 
Извештаји су саставни део ове одлуке и налазе се као посебни прилози. 
 
 

ПОСЕБАН ДЕО 
 
 

 
Члан 8. 

 
 
Одлука о буџету општине Рача за 2004.годину, извршена је према следећем (у хиљ. 
динара): 
1. Укупно остварени текући приходи и примања 65.932 (Табела бр.1) 

2.Укупно распоређени текући расходи и издаци  64.342 (Табела бр.2) 
- распоређено буџетским корисницима   62.165 
- издвојено у сталну буџетску резерву   2.177 
3.Вишак прихода – суфицит 1.590 
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Табела број 1

Планирано Остварено Планирано Остварено Планирано Остварено
711 Порез на доходак, добит и капитал.добитке 10.543 9.629 92 4.075 10.543 13.704 130
712 Порез на фонд зарада 4.232 4.382 104 4.232 4.382 104
713 Порез на имовину 4.730 3.563 76 4.730 3.563 76
714 Порез на добра и услуге 33.627 20.316 61 33.627 20.316 61
716 Други порези 2.245 1.293 58 2.245 1.293 58
731 Донације и трансфери 2.000 2.000
732 Донације међувладиних организација 1.551 1.551
733 Трансфери од других нивиа власти 2.000 250 13 9.620 2.109 22 11.620 2.359 21
741 Приходи од имовине 1.481 473 32 357 1.481 830 56
742 Приходи од продаје добара и услуга 3.550 1.444 41 3.105 15 1 6.655 1.459 22
743 Новчане казне и одузета имовинска корист 466 999 215 466 999 215
744 Добровољни трансфери од физичких и правних лица 4.660 151 4 4.660 151 4
745 Мешовити и неодређени приходи 1.445 641 44 500 14.970 2.994 1.945 15.611 803
771 Меморандумске ставке за рефунд.расхода 1.204 1.204
781 Трансфери између буџет.корисника на истом нивоу 30 30
921 Примања од продаје домаће финанс.имовине 31 31

У К У П Н О: 64.319 44.225 69 21.436 21.707 101 85.755 65.932 77

Е
ко

но
м

ск
а 

кл
ас

иф
ик

ац
иј

а О   П    И   С %

Чл.9

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања у завршном рачуну према економској класификацији износе у 
хиљадама динара

Износ прихода 
остварених из БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ                     
у 000

Износ остварених 
прихода из ДОНАЦИЈА, 
ОСТАЛИХ ИЗВОРА И 
БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ          

у 000

УКУПНИ ПРИХОДИ по 
свим изворима             у 

000% %
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Табела број 2

Планирано Остварено Планирано Остварено Планирано Остварено
411 Плате и додаци запослених 18.377 15.207 83 61 18.377 15.268 83
412 Социјални доприноси на терет послодавца 3.121 2.572 83 3.121 2.572 83
414 Социјална давања запосленима 780 721 93 780 721 93
415 Накнаде за запослене 338 250 74 6 338 256 76
416 Награде бонуси и остали посебни расходи 810 669 83 618 1.428 669 47
421 Стални трошкови 6.987 4.847 70 2.807 1913 69 9.794 6.760 69
422 Трошкови путовања 587 277 48 39 587 316 54
423 Услуге по уговору 10.165 7.462 74 493 4.602 934 10.658 12.064 114
424 Специјализоване услуге 529 311 59 30 286 954 559 597 107
425 Текуће поправке и одржавање 302 160 53 92 17 19 394 177 45
426 Материјал 4.287 3.553 83 969 1249 14 5.256 4.802 92
451 Субвенције јавних нефинанс.пред.и орг. 1.400 996 72 300 518 173 1.700 1.514 89
463 Трансфери осталим нивоима власти 8.247 4.142 51 5.175 6 1 13.422 4.148 31
472 Накнада за социјал.заштиту из буџета 213 36 17 213 36 17
481 Донације невладиних организација 1.175 605 52 271 1.175 876 75

485 Накнада штете  300 94 32 41 300 135 45
511 Зграде и грађевински објекти 4.140 110 3 10.600 10.966 104 14.740 11.076 76
512 Машине и опрема 285 53 19 351 228 65 636 281 45
513 Остала основна средства 160 70 44 24 160 94 59
541 Земљиште 250 96 39 34 250 130 52

У К У П Н О: 63.320 42.635 68 21.435 21.707 102 84.755 64.342 76

Е
ко

но
м

ск
а 

кл
ас

иф
ик

ац
иј

а

О   П    И   С %

Члан 10.

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну према економској класификацији износе у 
хиљадама динара

Текући расходи и издаци  
из БУЏЕТСКИХ 

СРЕДСТАВА  ОПШТИНЕ                     
у 000

Текући расходи и издаци  
из СРЕДСТАВА 
СОПСТВЕНИХ 

ПРИХОДА 
БУЏЕТ.КОРИСНИКА      

У 000

УКУПНИ расходи и 
издаци из БУЏЕТСКИХ 

И СОПСТВЕНИХ 
СРЕДСТАВА                    

у 000% %

Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од других 
нивоа власти другом 793 386 49 72 793

3

458 58
482

Новчане казне и пенали по решењу судова и судских 
тела483 74 3 4

1.374
Накнада штете за повреде или штету насталу услед 
елем.непогода или других природних узрока484

15 1.389

474
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Табела број 3

Планирано Остварено
1 Скупштина општине 1 110 4.680 3.258 70
2 Изборна комисија 1.1 160 1.200 952 80
3 Извршни одбор 2 110 208 168 81
4 Општинско веће 2.1 110 60
5 Општинска управа 3 410 19.240 16.372 85
6 Основно образовање 4 912 3.967 1.666 42
7 Средње образовање 5 920 1.980 683 35
8 Културни центар 6.1 820 2.420 1.948 81
9 Библиотека 6.2 820 1.585 1.226 78

10 Физичка култура 7 810 450 139 31
11 Друштвена брига о деци 8 911 4.881 3.125 64
12 Фонд за локалне и некатегорисане путеве 9.1 620 4.936 4.281 87
13 Фонд за грађевинско земљиште 9.2 620 13.006 6.150 47
14 Фонд за водопривреду 9.3 620 651 170 27
15 Аграрни буџет 10 420 400 125 32
16 Фонд за солидарну стамбену изградњу 11 660 350 363 104
17 Центар за социјални рад 12 90 281 152 54
18 Месне заједнице 13 160 1.900 1.290 68
19 Опште услуге (мртвозорство) 14 130 120 109 91
20 Дотације невладиним организацијама 15 110 1.005 458 46
21 Текућа резерва 16 110 940 81 9
22 Стална резерва 16 110 2.325 2.177 64

У К У П Н О: 66.585 44.893 68

Чл.11

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у завршном 
рачуну према корисницима износе у 000 динара

Текући расходи 
финансирани из 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ %Ф
ун

кц
ио

на
лн

а 
кл

ас
иф

ик
ац

иј
а

Гл
ав

а

Р
ед

ни
 б

ро
ј

О   П    И   С
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ПРИЛОГ I 
 
 
ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА У 2004.ГОДИНИ 
 

Донација коју је добио Дечији вртић  "Наша радост"  од Невладине 
организације CRS   -   " програм за квалитетно образовање".Укупна вредност 
донације је 175.479,00 динара . Донација се састојала у набавци рачунарске 
опреме,канцеларијског намештаја ,одржавању радоница  са децом и сл..    

 
ПРИЛОГ II 
 
I)  ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 
 
 

Из  текуће буџетске резерве  издвојено је 81.000,00 динара. Издвојена средства 
утрошена су за следеће намене: 
1. Горан Степановић из Д.Јарушица ( помоћ за лечење)-30.000,00 
2. Невладина организација Развојни центар Рача – 15.000,00 
3.Српско хуманитарно удружење Војвода Вук 1903-1993 – 5.000,00 
4. Центар за митолошке студије -25.000,00 
5. Удружење  за касачки спорт  - 6.000,00 
 
 
II)   СТАЛНА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА 
 
 

Приходи сталне буџетске резерве за 2004.годину износе 2.256.797,90 динара, а структура 
прихода је следећа: 

- пренета средства из 2003.године -79.919,90 динара 
- средства из Републичког буџета за санирање последица суше -2.000.000,00 динара 
- издвојено у текућој години по закону -176.878,00 динара 

Расходи стралне буџетске резерве у 2004.години: 
    -Пренос по одлуци Извршног одбора  на рачуне Месних заједница за санирање последица 
суше- 2.000.000,00 динара 
    - Андрејић Војислав из Вишевца на име штете од пожара по решењу ИО бр. 401-14/2004-
02 -15.000,00 динара 
   -  провизија -4.208,20 динара 
 Стање на дан 31.12.2004. године на рачуну сталне буџетске резерве 237.589,70 динара. 

 
ПРИЛОГ III 
 

ИЗВЕШТАЈ О УТРОШКУ СРЕДСТАВА ПРЕНЕТИХ 
КОРИСНИЦИМА У ОКВИРУ  ГРУПЕ КОНТА 463000 ( ШКОЛАМА И 

МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА) 
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1) Основна школа Карађорђе Рача је на име трансфера преко конта 463121- Текуће 
донације и трансфери нивоу Републике , из буџета општине добила (у хиљ.динара) - 1.666 , 
за следеће намене: 

За покриће текућих расхода ( у хиљ.динара)- 1.363 и то: 
- 415- Накнада за запослене- 241 
- 421- Стални трошкови- 681 
- 422- Трошкови путовања – 251 
- 423- Услуге по уговору – 118 
- 424- Специјализоване услуге – 2 
- 425 – Текуће поправке и одржавање – 24 
- 426 – Материјал- 44 
- 482 – Порези, обавезне таксе и казне- 2 
За покриће издатака за нефинансијску имовину (у хиљ.дин.)- 303 и то: 
511 – Зграде и грађевински објекти – 292 
512 – Машине и опрема – 11 
 
 
 
 

2) Средња школа у Рачи је на име трансфера преко конта 463121- Текуће донације и 
трансфери нивоа Републике,  из буџета општине  добила ( у хиљ.дин.)- 683 
За покриће текућих расхода и то: 
- 421- Стални трошкови – 276 
- 422- Трошкови путовања – 5 
- 423 – Услуге по уговору – 17 
- 425 – Текуће поправке и одржавање – 347 
- 426 – Материјал – 38  
 
3) Месне Заједнице : У прилогу су табеле које приказују приходе месних заједница 
по извору (Табела бр.4) и расходе по економској класификацији (Табела бр. 5). 
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Следећа табела приказује приходе  по Месним заједницама:
Табела број 4

Назив МЗ Прих .из буџета % Приход из осталих 
извора

% УКУПНО

Рача 13.000 1,01 3.462.034 45,26 3.475.034
Сараново 124.884 9,68 693.544 9,07 818.428
Борци 5.000 0,39 118.901 1,55 123.901
Трска 63.670 4,93 180.862 2,36 244.532
Бошњане 170.974 13,25 422.656 5,53 593.630
Сепци 74.409 5,77 296.726 3,88 371.135
Ђурђево 121.780 9,44 185.930 2,43 307.710
Вучић 81.450 6,31 269.494 3,52 350.944
Велико Крчмаре 78.000 6,04 206.327 2,70 284.327
Мирашевац 114.150 8,85 203.098 2,66 317.248
Д.Јарушице 14.504 1,12 104.645 1,37 119.149
Д.Рача 34.700 2,69 436.089 5,70 470.789
М.Крчмаре 260.487 20,19 170.510 2,23 430.997
Вишевац 103.435 8,02 246.137 3,22 349.572
Поповић 30.000 2,32 225.931 2,95 255.931
Сипић 0 0,00 426.274 5,57 426.274
УКУПНО 1.290.443 100 7.649.158 100 8.939.601
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Расходи Месних заједница по економској класификацији и врсти прихода:
Табела број 5

421 423 424 425 426 451 471 481 482 484 511 512 Укупно
115.261 460.757 0 0 58.008 453.845 0 226.474 0 25.672 1.915.967 48.359 3.304.343

0 8.000 5.000 13.000
115.261 460.757 58.008 445.845 221.474 25.672 1.915.967 48.359 3.291.343

101.442 400.151 17.220 0 15.083 0 0 0 57.265 136.362 0 0 727.523
124.884 0 124.884

101.442 275.267 17.220 15.083 0 57.265 136.362 602.639
5.723 0 0 0 0 0 0 0 0 83.462 0 0 89.185

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.723 0 0 0 0 0 0 0 0 83.462 0 0 89.185

30.676 98.343 7.000 2.237 79.233 0 310 0 0 0 0 0 217.799
0 58.670 0 0 5.000 0 0 0 0 0 0 0 63.670

30.676 39.673 7.000 2.237 74.233 0 310 0 0 0 0 0 154.129
5.231 194.188 0 0 221.188 24.000 0 0 0 97.435 0 0 542.042

0 137.922 0 0 23.052 10.000 0 0 0 0 0 0 170.974
5.231 56.266 0 0 198.136 14.000 0 0 0 97.435 0 0 371.068

29.170 117.931 30.000 0 36.474 145.000 0 0 0 3.025 0 6.640 368.240
21.037 47.731 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.640 75.408
8.133 70.200 30.000 0 36.474 145.000 0 0 0 3.025 0 0 292.832

12.958 107.580 0 33.320 0 0 0 0 0 105.260 0 0 259.118
0 99.780 0 22.000 0 0 0 0 0 0 0 0 121.780

12.958 7.800 0 11.320 0 0 0 0 0 105.260 0 0 137.338
52.025 83.746 1.005 0 76.477 0 0 0 0 102.198 0 0 315.451

1.640 77.083 0 0 2.727 0 0 0 0 0 0 0 81.450
50.385 6.663 1.005 0 73.750 0 0 0 0 102.198 0 0 234.001
3.003 48.000 12.000 0 42.200 0 0 0 2.000 160.138 0 0 267.341

0 48.000 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 78.000
3.003 0 12.000 0 12.200 0 0 0 2.000 160.138 0 0 189.341

6.859 178.000 14.150 0 0 0 0 0 0 100.342 0 0 299.351
0 100.000 14.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114.150

6.859 78.000 0 0 0 0 0 0 0 100.342 0 0 185.201
6.315 22.504 335 0 570 0 0 0 300 58.741 0 0 88.765

0 14.504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.504
6.315 8.000 335 0 570 0 0 0 300 58.741 0 0 74.261

143.507 46.240 25.400 0 79.810 0 0 0 0 132.919 0 0 427.876
657 9.700 6.200 0 18.144 0 0 0 0 0 0 0 34.701

142.850 36.540 19.200 0 61.666 0 0 0 0 132.919 0 0 393.175
3.414 295.110 0 17.300 0 0 0 0 0 95.184 0 0 411.008
1.127 242.060 0 17.300 0 0 0 0 0 0 0 0 260.487
2.287 53.050 0 0 0 0 0 0 95.184 0 0 150.521

12.355 260.015 0 7.456 0 0 0 20.000 0 103.486 0 0 403.312
53.435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53.435

12.355 206.580 0 7.456 0 0 0 20.000 0 103.486 0 0 349.877
7.844 135.469 1.008 10.030 0 13.000 0 0 0 53.487 0 0 220.838

0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30.000
7.844 105.469 1.008 10.030 0 13.000 0 0 0 53.487 0 0 190.838

50.979 85.731 124.987 0 0 0 0 0 30.000 116.671 0 0 408.368
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50.979 85.731 124.987 0 0 0 0 0 30.000 116.671 0 0 408.368

Расходи фина.приходим из осталих извора 

Расходи фин.приход. из буџета општине

Расходи фина.приходим из осталих извора 

Сипић- укупно

Расходи фина.приходим из осталих извора 

Расходи фин.приход. из буџета општине

Расходи фина.приходим из осталих извора 

Расходи фин.приход. из буџета општине

Вишевац- укупно

Расходи фин.приход. из буџета општине

Расходи фина.приходим из осталих извора 

Расходи фин.приход. из буџета општине

Расходи фина.приходим из осталих извора 

Расходи фин.приход. из буџета општине

Расходи фина.приходим из осталих извора 

Расходи фин.приход. из буџета општине

Расходи фина.приходим из осталих извора 

Расходи фин.приход. из буџета општине

Поповић- укупно

Борци- укупно

Трска- укупно

Ђурђево- укупно 

Мирашевац- укупно 

М.Крчмаре- укупно

Расходи фина.приходим из осталих извора 

Расходи фин.приход. из буџета општине

Расходи фина.приходим из осталих извора 

Д.Рача- укупно

Расходи фина.приходим из осталих извора 

Расходи фин.приход. из буџета општине

Расходи фина.приходим из осталих извора 

Расходи фин.приход. из буџета општине

Расходи фина.приходим из осталих извора 

Расходи фин.приход. из буџета општине

Расходи фина.приходим из осталих извора 

Бошњане- укупно 

Сепци- укупно

Вучић- укупно

Расходи фин.приход. из буџета општине

Велико Крчмаре- укупно

Д.Јарушице- укупно

Сараново- укупно

Расходи фин.приход. из буџета општине

Расходи фина.приходим из осталих извора 

Расходи фин.приход. из буџета општине

                      Економска класификација                                                                                                                 
Месне заједнице

Рача - укупно

Расходи фин.приход. из буџета општине

Расходи фина.приходим из осталих извора 
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Табела број 6

План.
Оствар

. План. Оствар. План. Оствар.
411 Плате и додаци запослених 18.377 15.207 83 61 18.377 15.268 83
412 Социјални доприноси на терет послодавца 3.121 2.572 83 3.121 2.572 83
414 Социјална давања запосленима 780 721 93 780 721 93
415 Накнаде за запослене 338 250 74 6 338 256 76
416 Награде бонуси и остали посебни расходи 810 669 83 618 1.428 669 47
421 Стални трошкови 6.987 4.847 70 2.807 1913 69 9.794 6.760 69
422 Трошкови путовања 587 277 48 39 587 316 54
423 Услуге по уговору 10.165 7.462 74 493 4.602 934 10.658 12.064 114
424 Специјализоване услуге 529 311 59 30 286 954 559 597 107
425 Текуће поправке и одржавање 302 160 53 92 17 19 394 177 45
426 Материјал 4.287 3.553 83 969 1249 14 5.256 4.802 92
451 Субвенције јавних нефинанс.пред.и орг. 1.400 996 72 300 518 173 1.700 1.514 89
463 Трансфери осталим нивоима власти 8.247 4.142 51 5.175 6 1 13.422 4.148 31
472 Накнада за социјал.заштиту из буџета 213 36 17 213 36 17
481 Донације невладиних организација 1.175 605 52 271 1.175 876 75

485 Накнада штете  300 94 32 41 300 135 45
499 Средства резерве 3.265 2.258 69 3.265 2.258 69
511 Зграде и грађевински објекти 4.140 110 3 10.600 10.966 104 14.740 11.076 76
512 Машине и опрема 285 53 19 351 228 65 636 281 45
513 Остала основна средства 160 70 44 24 160 94 59
541 Земљиште 250 96 39 34 250 130 52

У К У П Н О: 66.585 44.893 68 21.435 21.707 102 88.020 66.600 76

Текући 
расходи и 
издаци  из 

БУЏЕТСКИХ 
СРЕДСТАВА  
ОПШТИНЕ                     

у 000

расходи и 
издаци  из 

СРЕДСТАВА 
СОПСТВЕНИХ 

ПРИХОДА 
БУЏЕТ.КОРИС
НИКА      У 000

УКУПНИ 
расходи и 
издаци из 

БУЏЕТСКИХ И 
СОПСТВЕНИХ 

СРЕДСТАВА                    
у 000% %

Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у Одлуци о буџету општине Рача за 2004 
годину  према економској класификацији износе у хиљадама динара

Е
ко

но
м

ск
а 

кл
ас

иф
ик

ац
иј

а

О   П    И   С %

Порези, обавезне таксе и казне наметнуте 
од других нивоа власти другом 793 386 49 72 793

3

458 58
482

Новчане казне и пенали по решењу судова 
и судских тела

483
74 3 4

1.374

Накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елем.непогода или других 
природних узрока

484
15 1.389

474

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2004.ГОДИНУ 
 
 

Буџет општине рача за 2004.годину донет је 30.03.2004.године, после привременог финансирања у 
првом кварталу исте године.У току 2004.године два пута су вршене измене и допуне Одлуке о буџету  
13.09.2004.године и 5.11.2004.године. 
Одлуком од 05.11.2004.године пројектован је буџет у износу од 88.020.343,54 динара и то : 

- текући приходи од ( у хиљ. динара) - 64.319 
- приходи из додатних активности буџетских корисника од (у хиљ.динара) -21.436 
-  нераспорећени приходи из 2003.године од ( у хиљ. дин.)- 2.266 

Планирани текући приходи су остварени у износу од ( у хиљ.дин.) 44.225 или 69 %, а остварење прихода 
из додатних активности буџетских корисника је ( у хиљ.дин.) 21.707 или 101% ( табела бр.1). 
Ако се ставе у однос планирани расходи и издаци у износу од ( у хиљ.дин.) 88.020 и извршени од  ( у 
хиљ.дин.) 66.600,  види се да су расходи и издаци у односу на план извршени са 76% , (Табела бр.6):
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Расходи и издаци  финансирани из буџета општине по корисницима остварени су у 
износу од  ( у хиљ.дин.) 44.893 што је 68% планираног износа. 

 
Приказ планираних и извршених расхода и издатака према корисницима дат је у табели 
бр.3. 

 
Одлуком Скупштине општине Рача од 24.12.2004.године  укинут је Фонд солидарне 

стамбене изградње ,  затечена средства на рачуну Фонда у износу од  817.274,99 динара, преносе 
се наменски Фонду за водопривреду ,уређење пољопривредног земљишта , шумарства и заштиту 
животне средине , за финансирање изградње резервоара за водоснабдевање за насељено место 
Рача. 
 

Одлуком о буџету општине Рача за 2004.годину  за  дотације невладим  организацијама 
планирано је у 2004.години ( у хиљ.дин.) 1.005.Реализација по корисницима дотација је( у 
хиљ.дин.): 
Српска православна црква – 300 или 60% од планираних 500; ОО Црвеног крста Рача -40 или 20% 
од планираних 200; Туристичка организација општине Рача – 20 или 64% од планиране 31; КУД 
Филип Вишњић – 64 или 52% од планираних 120; Ватрогсни фонд -10 или 25% од планираних 40 ; 
СУБНОР -19 или 63 % од планираних 30; Мећуопштинска организација слепих и слабовидих – 5 
или 42% од планираних 12. 
 

У извештајном периоду буџет општине Рача није користио кредите нити давао гаранције. 
 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 12. 
 

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине за 2004.годину је саставни део ове Одлуке. 
 

Члан 13. 
 

Одлуку о завршном  рачуну  буџета општине Рача за 2004 годину, заједно са извештајем о 
извршењу Одлуке о  буџету  општине Рача за 2004.годину доставити Министарству финансија 
Републике Србије најкасније до 01.јуна 2005.године. 
 

Члан 14. 
 
 Ова одлука ће се објавити у службеном гласнику, општине. 
                                                  
                                         СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА    
    

 
Број  020-01/2005-01                        Председник 
                                                                                                             Скупштине општине Рача 
Датум  04.07.2005. год.                                                                          Драгана Живановић               
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2. 
 Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 04.07.2005. године, на основу члана 
32. став 1. тачка 5. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 4/02, 3/04 и 9/04), у 
вези са  чланом 4. став 2. Закона о путевима ("Сл. гласник РС", број 46/91, 52/91, 53/93, 67/93, 
48/94 и 42/98), на предлог Заменика председника општине Рача донела је: 
 

О Д Л У К У 
О ЛОКАЛНИМ И НЕКАТЕГОРИСАНИМ ПУТЕВИМА 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
 Овом Одлуком се утврђују локални путеви на територији општине Рача и прописује начин 
изградње, реконструкције и одржавања, као и начин коришћења локалних и некатегорисаних 
путева на територији општине Рача, који су у ошптој употерби. 
 

Члан 2. 
 
 За локалне путеве на територији општине Рача одређују се следећи путеви: 
Р. 
бр. 

Ознака 
пута Опис пута 

1. L-1 Вучић (R-109) – Трска – Сипић – Висак (R-109) 
2. L-2 Рача (R-109) – Мали Мирашевац – Мирашевац центар – Поповић (R-215) 

3. L-3 Сараново (М-4) – Сараново Поље – Сепци Поље – Сепци Брдо – Сараново 
Брдо (М-4) 

4. L-4 Ђурђево (М-4) – Борци (R-215) 
5. L-5 Борци (R-215) – Д. Јарушице до границе са Г. Јарушицама 

6. L-6 Бошњане (R-109) – поред гробља – Реонићи – Ненадићи – граница са 
Баничином 

7. L-7 М. Крчмаре (R-109) – Гајани поред гробља до границе са Бадњевцем (М-1,11) 
8. L-8 В. Крчмаре (R-109) – Јаруга – Старо село (R-109) 
9. L-9 Сараново (М-4) од Центра до Дубочара, основна школа 

10. L-10 Сараново (М-4) од продавнице (Џезвар) до границе са Трнавом 
11. L-11 Вишевац (М-4) – Вишевчић – Манђупа, до Поповића (R-215) 
12. L-12 Вучић центар (R-109) – Вучић (L-1), до куће Пере цвећара 
13. L-13 Вишевац (М-4) – Велика бара – граница са Мраморцем  
14. L-14 Велико Крчмаре (L-8) центар – Цукићи – до границе са Горњим Јарушицама 
15. L-15 Поповић (R-215) – Висак (R-109) 
 
  

Члан 3. 
 
 Путеви, као добра у општој употреби, у државној су својини. 
 Јавне путеве чине магистрални, регионални и локални путеви, као и улице у насељима. 
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 Некатегорисане путеве чине: сеоски, пољски, шумски путеви, путеви на насипима за 
одбрану од поплава и други путеви који се по ма кон основу користе за саобраћај, а немају 
својство локалног пута. 
 Коловози улица у насељеним местима, кроз које пролазе регионални и локални путеви и 
коловозна сигнализација, сматрају се деловима тих путева. 
 

Члан 4. 
 
 Некатегорисани путеви у општој употреби, осим путева који су у својини грађана или су 
основна средства предузећа 
 Грађани или предузећа могу дозволити да се некатегорисани путеви, који су њихово 
власништво, ставе у општу употребу. 
 

Члан 5. 
 
 Део локалног или некатегорисаног пута, који по изградњи или реконструкцији пута не 
припада новоизграђеној траси пута, не сматра се више делом тог пута. 
 Ако се део пута из става 1., који не припада новој траси, не користи за саобраћај, нити за 
друге потребе саобраћаја, земљиште на коме се налази тај део пута преноси се на управљање 
општини, односно месној заједници, у року од 3 месеца од дана престанка саобраћаја на том делу 
пута и може се искористити за решавање имовинских односа у вези са новом трасом пута. 
 

Члан 6. 
 
 Локални путеви су двосмерни и њихова ширина је 5 метара. Они морају имати банкине са 
обе стране ширине најмање 1 метар. Локални путеви су ван насеља морају имати земљани појас. 
 Некатегорисани путеви могу бити двосмерни или једносмерни, зависно од густине 
саобраћаја. 
 Ширина коловоза двосмерног некатегорисаног пута износи најмање 5 метара, а 
једносмерног најмање 3 метра. 
 Некатегорисани пут који служи за једносмерни саобраћај мора имати на повољним 
местима, а најмање на 500 метара раздаљине урађене проширене просторе за мимоилажење и 
претицање возила. 
 Некатегорисани пут у општој употреби мора имати зељани појас. 
 Земљани појас је појас са обе стране пута, ширине најмање 1 метар, мерено од линија које 
чине крајње тачке попречног профила пута, ван насеља. 
 
 

II   ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА 
     ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА 

 
Члан 7. 

 
 План и програм о изградњи и реконструкцији локалних путева доноси Председник 
општине на предлог Фонда за локалне и некатегорисане путеве. 
 Изградња локалних и некатегорисаних путева, као и реконструкција локалних путева врши 
се на основу пројекта. 
 Обављање послова, одржавања, изградње, заштите и развоја локалних путева, обезбеђује 
Фонд за локалне и некатегорисане путеве, а некатегорисаних путева и улица у насељеним 
местима, месна заједница у сарадњи са Фондом. 
 Локални и некатегорисани путеви се користе за: моторни, запрежни, бициклистички и 
пешачки саобраћај. 
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 Инвеститор радова на изградњи, односнно реконструкцији пута или путног објекта, дужан 
је да обавести надлежну инспекцију најмање 15 дана, а јавност 30 дана пре почетка радова. 
 

Члан 8. 
 
 Укрштање локалних и некатегорисаних путева може се вршити у нивоу, с тим да на тим 
местима мора бити обезбеђена прегледност , како не би дошло до угрожавања безбедности 
саобраћаја. 
 Укрштање саобраћајница у насељима (улица) дефинише се урбанистичким плановима. За 
насељена места за која нису донети урбанистички планови, начин и место одређује орган управе 
надлежан за послове урбанизна и саобраћаја у току израде документације из члана 7. ове Одлуке. 
 Сопственици земљишта која се граниче са локалним и некатегорисаним путевима у општој 
употреби или се налазе у њиховој близини, могу се прикључити на наведене путеве на основу 
одобрења које издаје орган управе надлежан за послове урбанизма и саобраћаја. 
 

 
III   ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ  

 И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА 
 

Члан 9. 
 
 Под одржавањем локалних и некатегорисаних путева подразумевају се радови којима се 
обезбеђује несметан и безбедан саобраћај возила и чува употребна и реална вредност пута. 
 Радови на одржавању су: преглед путева и објеката; местимично поправљање и обнављање 
коловоза и трупа пута; чишћење коловоза у границама земљишног појаса; уређење банкина; 
заштита косина, насипа усека и засека; чишћење и уређување јаркова, пропуста; поправка 
потпорних и обложних зидова, тунела и других објеката, поправка и заштита мостова, 
постављање, замена, чишћење и поправљање сабраћајних знакова и друге опреме пута; кошење 
траве и одржавање зелених површина на земљишном појасу; чишћење снега и леда са коловоза и 
стајалишта. 
 Место на коме се изводе радови на путу, мора се обележити одговарајућим саобраћајним 
знацима. 
 

Члан 10. 
 
 Радови на одржавању локалних и некатегорисаних путева по правилу се изводе тако да се 
не зауставља саобраћај на путу. У противном инвеститор је дужан да у року од 48 сати пре 
почетка извођења радова обавести кориснике преко средстава јавног информисања. 
 Власници, односно корисници земљишта које се граничи са локалним и некатегорисаним 
путевима дужни су да прокопају канал дубине 50 цм, горње ширине 50 цм и доње ширине 30 цм 
целом дужином овог земљишта и одржавају у исправном стању, како би се омогућио несметан 
проток воде. 
 Власници, односно корисници земљишта поред некатегорисаног и поред локалног пута 
дужни су да најмање једном годишње крешу дрвеће и друге засаде који се налазе поред пута, тако 
да висина ограде не буде већа од 80 цм, а да ограда и стабла дрвећа буду удаљена најмање 1 метар 
од спољне ивице земљишног појаса за некатегорисане путеве и 3 метра за локалне путеве, тако да 
гране не улазе у зону земљишног појаса. 
 Уколико власници земљишта не поступе по решењу надлежног инспектора у смислу става 
2. и 3. овог члана, тј. не изврше меру наложену решењем у одређеном року , меру тј. радњу, 
извршиће Фонд за локалне и некатегорисане путеве. о трошку власника земљишта. 
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IV   ЗАШТИТА ЛОКАЛНИХ И  
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА 

 
Члан 11. 

 
 Поред локалног и некатегорисаног пута могу се подизати ограде, дрвореди и други засади, 
али тако да не ометају прегледност пута и не утичу на оштећење пута, на удаљености од најмање 1 
метра од спољне ивице земљишног појаса, код некатегорисаног пута и најмање 3 метра од спољне 
ивице земљишног појаса, код локалног пута, изузимајући деонице путева у насељеним местима, 
где надлежни орган то питање може другачије регулисати. 
 Дрвореди и живе ограде поред пута морају се неговати и одржавати, тако да размак између 
стабала дрвећа износи најмање 3 метра. Гране које се пружају према путу морају се редовно 
кресати, а живе ограде орезивати, тако да ни у ком случају не улазе у зону земљишног појаса. 
 

Члан 12. 
 
 У земљишном појасу не могу да се граде објекти (стамбене, пословне, помоћне и сл. зграде, 
спомен обележја, бунари, резервоари, септичке јаме), осим објеката који служе саобраћају. 
 Надлежни орган управе може да део земљишног појаса изда у закуп за пољопривредне или 
друге сврхе. 
 

Члан 13. 
 
 Поред локалних и некатегорисаних путева не могу да се граде зграде, постављају 
постројења и уређаји и граде други објекти на одређеној уддаљености од тих путева (у даљем 
тексту: заштитни појас). 
 Ширина заштитног појаса у коме не могу да се отварају рудници, каменоломи, изграде 
циглане и кречане, подижу индустријске зграде, постројења и дрпоније отпада и смећа, као и 
слични објекти износи поред локалних путева 20 метара, а поред некатегорисаних 10 метара. 
 Ширина заштитног појаса у коме не могу да се подижу далеководи и стубне трафостанице 
износи код укрштања далековода са локалним или некатегорисаним путем најмање висина стуба 
далековода, односно стубне трафостанице, а код паралелног вођења најмање 10 метара од 
локалног пута, односно 5 метра од некатегорисаног пута. 
 Ширина заштитног појаса у коме не могу да се постављају индустријски колосеци и 
подижу непокретна културна добра износи најмање 10 метара од локалног пута, односно 5 метра 
од некатегорисаног пута. 

Ширина заштитног појаса у коме не могу да се граде стамбене, пословне, помоћне и сличне 
зграде, копају бунари, резервоари, септичке јаме и слично, износи 5 метара од локалног пута, 
односно 3 метра од некатегорисаног пута. 

Растојања одређена у ставу 2, 3, 4 и 5. овог члана, рачунају се од спољне ивице земљишног 
појаса. 

Телеграфске и телефонске ваздушне и кавловске линије и водови ниског напона за 
осветљење, цевоводи, места укрштања јавног пута са железничком пругом, индустријски колосек 
и други слични објекти и постројења могу да се постављају у заштитном појасу локалног и 
некатегорисаног пута уз сагласност органа управе надлежног за послове саобраћаја. 

Одредбе става 1. до 7. овог члана у погледу ширина заштитног појаса примењују се и у 
насељеним местима, осима ако је урбанистичким и другим планом или одлуком о изградњи 
другачије одређено. 

Изузетно се у заштитном појасу могу отварати каменоломи, вадити песак и шљунак, само 
ако је овај материјал намењен за изградњу, реконструкцију и одржавање пута и путних објеката и 
то уз претходно одобрење надлежног општинског органа управе. Одобрење се издаје уз претходну 
сагласност Фонда за локалне и некатегорисане путеве. 
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Члан 14. 

 
 Орган Општинске управе општине Рача надлежан за послове урбанизма и саобраћаја може 
на одређеним местима или оштрим кривинама заљбранити подизање одређене врсте објеката или 
одредити већа растојања од растојања предвиђених у претходном члану. 
 

Члан 15. 
 
 На локалном и некатегорисаном путу забрањено је привремено или стално заузимање 
путева и извођење радова који нису у вези са одржавањем и реконструкцијом пута; просипање, 
бацање или остављање било каквих предмета и материјала; вучење предмета (греде балвани, 
смеће, камен блокови и сл.) по путу, спуштање низ стране усека, насипа или засека грађе, дрва за 
огрев, камена и другог материјала, паљења траве, пуштања стоке на пут и земљишном појасу, 
грађење појила за стоку, држање ђубришта или гнојних јама у заштитном појасу, испуштање 
отпадних и других вода на пут, путно земљиште или путни јарак, спречавање отицања воде са 
пута и из пропуста кроз труп пута или путног јарка, наношење блата са прилазног на локални пут, 
укључивање и искључивање возила на пут ван одређеног места, употреба возила гусеничара, без 
заштитне подлоге и вршења осталих радњи којима би се могао оштетити пут или путни објекат. 
 

Члан 16. 
 
 Лице које наноси смеће и други материјал на локални или некатегорисани пут дужно је да 
га уклони у року од 6 сати. 
 Сопственици, односно корисници јавних локала, радњи, биоскопа, земљишта, простора за 
јавне приредбе и других објеката дужни су да редовно чисте и одржавају простор до локалног и 
некатегорисаног пута и пут испед свога објекта. 
 Ако сопствениц, односно корисници из става 2. овог члана не чисте и не одржабају простор 
до пута и пут испред својих објеката, чичшћење пута ће о његовом трошку организовати орган 
управе надлежан за саобраћај и комуналне послове. 
 Став 1, 2 и 3. овог члана односи се и на улице у граду. 
 

Члан 17. 
 
 Грађевински и други материјал, који не служи одржавању локалних и некатегорисаних 
путева не може се остављати на растојању мањем од 5 метара, код локалних, односно 3 метра код 
некатегорисаних путева, рачунајући од спољне ивице земљишног појаса. 
 Орган општинске управе надлежан за послове саобраћаја, може да одреди да се на 
одређеним местима смањи растојање из става 1. овог члана, ако то не утиче на прегледност пута. 
 

Члан 18. 
 
 Путеви са земљаном подлогом који се прикључују на локални или некатегорисани пут са 
савременим коловозним застором, морају се изградити са тврдом подлогом или са истим 
коловозним застором, као и пут на који се прикључују у дужини од 30 метара, рачунајући од 
ивице коловоза и ширине најмање 5 метара. 
 Ако изградњм пута са савременим коловозним застором дође до укрштања са земљаним 
путем, трошкове изградње прикључка земљаног пута сноси инвеститор радова пута са савременим 
коловозним застором. 
 

Члан 19 
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 Поред локалних путева могу се постављати рекламне табле на основу одобрења које издаје 
Одељење за привреду уз поштовање прописаних услова. 
 Став 1. овог члана односи се и на градске улице. 
 Натписе је дужно да одржава правно, односно физичко лице, које је захтевало њихово 
постављање. 
 

Члан 20. 
 
 Власници, односно корисници земљишта, дужни су да уклоне ограде и засаде поред 
локалних и некатегорисаних путева, који нису постављени у складу са овом Одлуком у року од 6 
месеци, од дана ступања на снагу ове Одлуке. 
 Ако власник, односно корисник земљишта, не уклони ограду и засад из става 1. овог члана, 
у одређеном року, општински орган управе надлежан за инспекцијске послове,наложиће решењем 
Буџетском фонду за привредне делатности да организује уклањање ограде и засада у одређеном 
року на терет власника, односно корисника земљишта. 
 Материјал добијен уклањањем огарде и засада припада власнику, односно кориснику по 
измирењу трошкова уклањања. 
 

Члан 21. 
 
 Возило (празно или натоварено), које прекорачује дозвољену тежину, осовинско 
оптерећење или димензије (ванредни превоз) може се користити на локалним и некатегорисаним 
путевима само на основу посебне дозволе, коју издаје орган Општинске управе, надлежан за 
послове саобраћаја, по претходно прибављеном мишљењу ОУП-а. 
 Штету насталу због ванредног превоза сноси превозник. 
 Највеће дозвољено осовинско оптерећење на локалним путевима износи 7 тона, а на 
некатегорисаним путевима 5 тона. 
 

 
V НАДЗОР 

 
Члан 22. 

 
 Надзор над извршењем ове Одлуке на одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији 
локалних и некатегорисаних путева врши општина Рача, преко органа управе надлежног за 
инспекцијске послове. 
  

 
 
Надзор по овој Одлуци се врши нарочито у погледу: 

1. Прегледа радова на одржавању и заштити локалних и некатегорисаних путева (инспектор 
за путеве); 

2. Наредбе отклањања недостатака на путевима (инспектор за путеве); 
3. Забрана даљег извођења радова који су у супротности са пројектом и материјалом за 

градњу (грађевински инспектор); 
4. Забрана даље градње која се изводи у непосредној близини пута, а која може угрозити 

безбедност саобраћаја (грађевински инспектор); 
5. Одредбе рушења и уклањања инсталација постављених у заштитном појасу, супротно 

одредбама ове Одлуке (грађевински инспектор); 
6. Наредбе рушења или отклањања објекта, материјала, ограда дрвећа или растиња, 

изграђених, постављених или подигнутих противно одредбама ове Одлуке (инспектор за 
путеве); 
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7. Наредба мере за обезбеђење путева, а по потреби и привремене забране саобраћаја за 
возила која су због своје укупне тежине, димензија и други техничких својстава, могу да 
нанесу штету путу или угрозе безбедност саобраћаја, а не поседују дозволу за ванредни 
превоз (саобраћајни инспектор); 

8. Наредбе привремене забране саобраћаја на новоизграђеном или реконструисаном путу, ако 
претходно није извршен технички преглед и дато стручно мишљење за безбедно одвијање 
саобраћаја (саобраћајни инспектор); 

9. Предузимања других мера и радњи за које су надлежни органи овлашћени. 
Шефови месних канцеларија и друга лица која су овлашћена од месних заједницана на 

територији општине Рача, дужни су да редовно контролишу извршење ове Одлуке и о нађеном 
стању извештавају орган управе надлежан за послове саобраћаја и орган управе за инспекцијске 
послове. 

Ако надзорни орган из става 1. овог члана у вршењу надзора по одредбама ове Одлуке 
донесе управну меру, која се сстоји у извршвању неке радње, а извршеник не поступи по тој мери, 
наложена радња извршиће се преко Фонда за локалне и некатегорисане путеве општине Рача или 
месне заједнице, а на терет обвезника за извршење наложене радње. 
 

Члан 23. 
 
 Против решења надлежне инспекције општинске управе општине Рача, може се изјавити 
жалба Општинском већу општине Рача у року од 8 дана од дана пријема решења. 
 Жалба не одлаже извршење решења којим се забрањују радови или саобраћај, односно 
којим се наређује отклањање недостатака на локалним и некатегорисаним путевима на којима је 
угрожена безбедност саобраћаја. 
 

Члан 24. 
 
 Ако је локални или некатегорисани пут или објекат на путу у таквом стању да се на њему 
не може вршити безбедан саобраћај, надзорни орган за локалне и нектегорисане путеве наредиће 
да се одмах предузму мере обезбеђења, а по потреби може привремено забранити саобраћај на том 
путу или објекту на путу. 

 
 

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 25. 
 
 Новчаном казном у износу од 10.000,00 до 500.000,00 динара, казниће се за прекршај лице, 
ако: 

- изградњу локалног или некатегорисаног пута инвеститора, односно изводи без техничке 
документације (члан 7.); 

- поступи супротно члану 8. ове Одлуке; 
- на време не обавести путем јавног информисања или на други начин јавност и надлежну 

инспекцију о започетим радовима (члан 7. тачка 5.); 
- подиже стамбене објекте, бунаре, резервоаре и септичке јаме у супротности са чланом 13. 

ове Одлуке; 
- поступа супротно члану 16. ове Одлуке; 
- учини неку радњу забрањену из члана 15. ове Одлуке; 
- поред пута, на растојању мањем од прописаног, смести грађевински материјал и слично 

(члан 17.); 
- поступи супротно члану 18. став 1. 
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За радње из става 1. овог члана, казниће се и одговорно лице у правном лицу у износу од 
5.000,00 до 25.000,00 динара. 

 
Члан 26. 

 
 Новчаном казном од 5.000,00 до 500.000,00 динара, казниће се за прекршај правно лице или 
грађанин који користи возило на локалним и некатегорисаним путевима, које прекорачује 
дозвољену тежину, осовинко оптерећење или димензије (ванредан превоз), без посебне дозволе 
(члан 21.). 
  

Члан 27. 
 
 Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 25.000,00 динара казниће се физичко лице: 

- ако изврши прикључивање на локални или некатегорисани пут без одобрења или противно 
издатом одобрењу (члан 8. став 3.); 

- ако у заштитном појасу пута подиже зграде, отвара каменоломе, гради кречане, циглане и 
сл. (члан 13.); 

- ако поред пута, на одстојању мањем од прописаног смести грађевински материјал и сл. 
(члан 17.); 

- ако се не придржав забране из члана 15. и 16.; 
- не прокопа канал и не одржава га у исправном стању (члан 10.) 
- не одржава дрворед, дрвеће и живу ограду поред пута и не креше гране које се пружају 

према путу (члан 10. и 11.). 
 
 

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 28. 
 
 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о некатегорисаним путевима у 
општој употреби ("Сл. лист региона ШиП", број 6/83), са свим касније донетим изменама и 
допунама. 
 

Члан 29. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Рача". 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-2/2005-01                 Председница 
Дана 04.07.2005. године      Скупштине ошптине Рача 
             Драгана Живановић, с.р. 
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3. 
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", 

број 4/2002), Одлуке о измени и допуни Статута општине Рача("Сл. гласник општине Рача", број 
3/2004 и 9/2004), а у вези са чланом 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса ("Сл гласник РС", број 25/2000 и 25/2002) и члана 62. Статута ЈКП 
"Рача" из Раче, Скупштина општине Рача, на седници одржаној  04.07.2005. године, донела је: 
 

О Д Л У К У 
о давању сагласности на измене Статута ЈКП "Рача" из Раче 

 
I 

Даје се сагласност на измене Статута ЈКП "Рача" из Раче, који је донео Управни одбор ЈКП 
"Рача" из Раче, на седници од 01.07.2005. године. 

 
II 

Ову Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-4/2005-01        Председник 
Дана: 04.07.2005. године      Скупштине општине Рача 
              Драгана Живановић 
 
4. 

На основу члана 32. став 1. тачка 9. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", 
број 4/2002), Одлуке о измени и допуни Статута општине Рача("Сл. гласник општине Рача", број 
3/2004 и 9/2004), а у вези са чланом 14. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању 
делатности од општег интереса ("Сл гласник РС", број 25/2000 и 25/2002) и члана 23. измене 
Статута ЈКП "Рача" из Раче, Скупштина општине Рача, на седници одржаној  04.07.2005. године, 
донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о постављању ВД директора Јавног комуналног предузећа "Рача" у Рачи 

 
 
1. Ирена Марковић из Адровца, дипл. економиста, ПОСТАВЉА СЕ за вршиоца дужности 

директора ЈКП "Рача" у Рачи, на период од 6 месеци. 
 

2. Ово решење ступа на снагу даном доношења, истим известити именовану и ЈКП "Рача" у Рачи. 
 
3. Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Рача". 
  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-5/2005-01 
Дана: 04.07.2005. године 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

Драгана Живановић 
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5. 
Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 04.07.2005. године, на основу члана 

32. став 1. тачка 9. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 4/2002), Одлуке о 
измени и допуни Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 3/2004 и 9/2004), у вези 
са чланом 18. Закона о јавним службама ("Сл. гласник РС", број 42/91) и члана 11. Одлуке о 
оснивању Народне библиотеке "Радоје Домановић" у Рачи ("Сл. гласник општине Рача", број 
6/96), на предлог Председника општине  Рача, донела је: 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о постављању ВД директора Народне библиотеке "Радоје Домановић" у Рачи 

 
 
 

1. Југослав Домановић из Бошњана, правник, ПОСТАВЉА СЕ за вршиоца дужности 
директора Народне библиотеке "Радоје Домановић" у Рачи, на период од 3 месеца. 

 
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења, истим известити именованог и 

Народну библиотеку "Радоје Домановић" у Рачи. 
 

3. Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Рача". 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
 
Број: 020-6/2005-01 
Дана: 04. 07. 2005. године 
 

        ПРЕДСЕДНИЦА  
Скупштине општине Рача 
      Драгана Живановић 

 
6. 
 Скупштина општина Рача на седници одржаној дана 04.07.2005. године, на основу члана 
39. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 9/2002 и 33/2004), члана 32. став 1. тачка 
1. и члана 40. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 4/2002) и Одлуке о измени 
и допуни Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 3/2004 и 9/04), донела је 
 

ОДЛУКУ 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ 

ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 

Члан 1. 
 Члан 18. Пословника о раду Скупштине општине мења се и гласи: 

Председник скупштине може имати заменике, који га замењују у случају његове 
одсутности и спречености да обавља своју дужност. 

 
Члан 2. 

 Члан 19. Пословника о раду Скупштине општине мења се и гласи: 
 Заменици председника Скупштине бирају се и разрешавају на исти начин као и Председник 
скупштине. 
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Члан 3. 
 
 Ова одлука ступа на снагу даном доношења и исту објавити у "Службеном гласнику 
општине Рача". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-7/2005-01         Председник 
Дана: 04.07.2005. године       Скупштине општине Рача 
               Драгана Живановић 
 
7. 

Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 04.07.2005. године, на основу члана 
30. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 9/02, 33/04 и 135/04), 
члана 32. став1. тачка 1. и члана 95. став 5. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", 
број 4/02, 3/04 и 9/04), на предлог Председника општине Рача, донела је: 
 

О Д Л У К У 
о приступању изменама и допунама  

Статута општине Рача 
 
 
 Приступа се промени Статута општине Рача и то: 
 Члана 23. усклађивањe Статута са изменама и допунама Закона о локалној самоуправи. 

Члана 74. став 5. измена процента потребног броја уписаних бирача за одржавање Збора 
грађана. 
 Овлашћује се комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине 
да изради Нацрт Одлуке о изменама и допунама Статута општине Рача, као и да по утврђивању 
Нацрта Одлуке од стране Скупштине општине Рача, спроведе јавну расправу у складу са 
одредбама Статута општине . 
 Одлука ступа на снагу даном доношења и објављивања у Службеном гласнику општине 
Рача. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-8/2005-01         Председник 
Дана: 04.07.2005. године       Скупштине општине Рача 
               Драгана Живановић 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Чланом 95. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 4/02, 3/04 и 9/04) 
утврђен је начин и поступак доношења, односно промена Статута општине. Председник општине, 
у оквиру својих статутарних овлашћења, покреће поступак за измене и допуне Статута општине и 
подноси га у писменом облику Скупштини општине. Покретање поступка за измене и допуне 
Статута општине Рача односе се на допуну члана 23. Сататута и која представља усаглашавање 
Статута са Законом о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 135/04).  
 Чланом 87. наведеног Закона дата је могућност да се Одлука о увођењу самодоприноса 
поред непосредног тајног гласања може донети и личним изјашњавањем уз потпис, чиме је 
створена правна ногућност за лакше доношење одлука о увођењу месног самодоприноса. 
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 Чланом 74. став 5. Статута општине Рача "Збор грађана одржава се, ако њему присуствује 
најмање 25% од укупног броја уписаних бирача у бирачки списак са подручја за које се организује 
збор". Обзиром да је утврђени проценат потребних бирача за одржавање збора висок и да није 
могуће обезбедити присуство толиког броја грађана за одржавање збора, сматрамо да је потребно 
да се проценат присутних бирача смањи на 10%, чиме би се омогућило несметано сазивање и 
одржавање зборова на територији општине и доношење одлука на њима. 
 Напомињемо да Закон о локалној самоуправи, нити било који други правни акт не 
условљава потребан број бирача за одржавање зборова, а у пракси је примењиво да тај број бирача 
буде 10%, а узимајући у обзир и досадашње зборове који су одржавани на територији 
 

ПРЕДСЕДНИЦА 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

Драгана Живановић 
 
 
8. 
 Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 04.07.2005. године, на основу члана 
30. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ("Сл гласник РС" број 9/02, 33/04 и 135/04), 
члана 32. став 1. тачка 1. и члана 95. став 6. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", 
број 4/02, 3/04 и 9/04), на предлог Комисије за статутарна питања, организацију и нормативна акта, 
утврдила је: 
 

НАЦРТ ОДЛУКЕ 
о изменама и допунама Стаута општине Рача 

 
Члан 1. 

 У Статуту општине Рача у члану 23. став 2. после речи: "доносе грађани непосредно тајним 
гласањем", брише се запета и додају речи "или личним изјашњавањем уз потпис". 
 

Члан 2. 
 У члану 74. став 5. број "25%", замењује се бројем "10%". 
 У истом ставу 5. после речи "грађана", уместо тачке ставља се запета и додају речи "ако се 
на збор не одазове потребан број грађана, после једног сата чекања, Збор може пуноважно да ради 
и одлучује, ако је на Збору присутно најмање 8% бирача уписаних у бирачки списак за подручје за 
које се организује Збор грађана". 
 

Члан 3. 
 Нацрт одлуке о изменама и допунама Статута општине Рача доставити на јавну расправу – 
давање мишљења Саветима Месних заједница. 
 

Члан 4. 
 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.  

Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-9/2005-01         Председник 
Дана: 04.07.2005. године       Скупштине општине Рача 
               Драгана Живановић 
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9. 
 Скупштина општине Рача,на седници одржаној дана 04.07.2005. године, на основу члана 
32. став 1. тачка 10. Статута општине Рача ("Сл гласник општине Рача", број 4/02) и Одлуке о 
измени и допуни Статута општине Рача("Сл гласник општине Рача", број 3/04 и 9/04), донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о избору Заменика председника Скупштине општине Рача 

 
 

1. Дарко Стевановић, машински техничар из Вишевца, одборник Скупштине општине Рача, 
БИРА СЕ за Заменика председника Скупштине општине Рача. 

 
2. Ово решење ступа на снагу даном доношења и истим известити именованог из става 1. овог 

решења и објавити га у Службеном гласнику општине Рача. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-11/2005-01        Председник 
У Рачи, 04.07.2005. године       Скупштине општине Рача 
               Драгана Живановић 
 
10. 

На основу члана 32. став 1. тачка 5. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", 
број 4/02, 3/04 и 9/04),  а у вези са чланом 54. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", 
број 47/03), Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 04.07.2005. године, донела је : 
 

О Д Л У К У 
о стављању ван снаге дела урбанистичког пројекта  

блока "Центар" у Рачи 
 
 

Члан 1. 
 Ставља се ван снаге део урбанистичког пројекта блока "Центар" у Рачи, који се односи на 
катастарске парцеле број 413, 414/1 и 415/1. 
 

Члан 2. 
 Катастарске парцеле број 413, 414/1 и 415/1 урбанистички решити израдом новог 
урбанистичког плана парцелације, у складу са важећим прописима. 

 
Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 
 

  СКУПШТИНА ОПШТИНА РАЧА 
 
Број: 020-12/2005-01        Председник 
Дана: 04.07.2005. године       Скупштине општине Рача 
              Драгана Живановић 
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