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На основу члана 20. став 1. тачка 1) Закона о локалној самоуправи (,,Сл. гласник РС“, 

бр. 129/07, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 15. 

став 1. тачка 1) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 3/2019), чланова 10., 

11., 12., 17., 18.,  23., 32., 34.,35. и 36. Закона о планском систему („Сл. гласник РС“, број 

30/2018), чланa 13. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС“, 

број 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, 23/2019 и 128/2020 – др закон), Плана 

развоја општине Рача за период 2021-2028 (“Службени гласник Општине Рача“, број 15/2021), 

Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на седници одржаној 

дана 11.02.2022. године, донелa је: 

 

 

О Д Л У К У  

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ  БЕЗБЕДНОСТИ 

САОБРАЋАЈА НА  ПУТЕВИМА ЗА ПЕРИОД 2021-2026. ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

У Одлуци о приступању изради стратегије безбедности саобраћаја на путевима за 

период 2021-2026.године, број 020-131/2021-I-01 од 29.11.2021. године („Службени гласник 

општине Рача" број 28/2021), (у даљем тексту: „Одлука“), мења се наслов одлуке тако да нови 

гласи: 

 

„О Д Л У К У  

 О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ СТРАТЕГИЈЕ  БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА  

ПУТЕВИМА ЗА ПЕРИОД 2022.-2026. ГОДИНЕ“ 

 

Члан 2. 
            У члану 1. Одлуке брише се број „2021“, а уместо тога се уписује број „2022“. 

 

Члан 3. 

 Остале одредбе Одлуке остају непромењене. 

 

Члан 4. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Рача“. 
 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

Скупштина општине Рача на седници одржаној дана 29.11.2021. године донела је 

Одлуку  о приступању изради стратегије безбедности саобраћаја на путевима за период 2021-

2026.године, број 020-131/2021-I-01. Након што су спроведене законске процедуре Уговор са 

привредним субјектом за израду Стратегије безбедности саобраћаја на путевима је закључен 

у 2022. години те из наведеног разлога није могуће обухватити 2021. годину, па је потребно 

изменити одлуку у том делу. 

Из свега наведеног донетa је одлука као у диспозитиву. 
 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 020-1/2022-I-01       ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 11.02.2022. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

               Бранко Радосављевић, с.р. 
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 На основу чланова 18. и 96. Закона о локалним изборима („Службени гласник РС“, 

број 14/22), Скупштина општине Рача, на седници одржаној  дана 11.02.2022. године, донела 

је: 

 

О Д Л У К У 

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА 

ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ РАЧА У СТАЛНОМ САСТАВУ  

 

 1. Разрешавају се чланства у Општинској изборној комисији општине Рача у сталном 

саставу: 

 1) Сања Милошевић, дипл. правник, из Доње Раче, општина Рача-председник, 

  -Сања Милошевић Вукојевић, дипл. правник, из Вишевца, општина Рача- заменик 

председника, 

 2) Бојан Милетић из Раче, улица Николе Тесле број 1, члан, 

 - Саша Ђорђевић из Вучића, општина Рача, заменик члана, 

 3) Зоран Стевановић из Раче, улица Светог Саве број 1, члан, 

 -Владимир Радовановић из Раче, улица Николе Пашића број 17, заменик члана, 

 4) Јелена Радојковић из Раче, улица Лепеничка број 37, члан, 

 - Слободан Савић из Раче, Вука Караџића 12А, заменик члана, 

 5) Aлександар Миловановић из Вишевца,општина Рача, члан, 

 -Дејан Обрадовић из Раче,  ул. Карађорђева број 71, заменик члана, 

 6) Зоран Јовичић из Бошњана,општина Рача, члан, 

 - Вера Јовановић из Раче, улица Цара Душана број 1, заменик члана, 

 7) Лидија Чоходар из Раче, улица Светог Саве број 16, члан, 

 - Јасмина Ђекић из Раче, са станом у улици Ђуре Јакшић број 8, заменик члана, 

 8) Јована Бетулић, дипл. правник, запослена у Општинској управи општине Рача, 

секретар, 

   - Сузана Милошевић, дипл. правник из Доње Раче,заменик секретара. 

  

 2. У Општинску изборну комисију општине Рача у сталном саставу именују се: 

 

 1) за председника- Сања Милошевић, дипломирани правник, из Доње Раче, општина 

Рача, улица Старо село 119,  

 - за заменика председника- Сузана Милошевић, дипломирани правник, из Доње 

Раче, општина Рача, улица Старо село 119, 

 

 2) за члана- Глишић Саша из Вишевца, општина Рача, 

 - за заменика члана- Марко Дугић из Саранова, општина Рача, 

 

               3) за члана- Саша Ђорђевић из Вучића, општина Рача, 

                - за заменика члана- Слободан Савић из Раче, улица Вука Караџића 12А, 

 

 4) за члана- Сандра Живковић из Доње Раче, општина Рача, 

 - за заменика члана- Тања Карић из Ђурђева, општина Рача, 

 

 5) за члана- Милан Игњатовић из Саранова, општина Рача, 

 - за заменика члана- Ана Савковић из Раче, улица Светог Саве број 20, 

 

 6) за члана- Зоран Стевановић, из Раче, улица Светог Саве број 1, 

 - за заменика члана- Сања Вељковић из Раче, улица Карађорђева 85, 

 

 7) за члана- Лидија Чоходар из Раче, улица Светог Саве број 16, 
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 - за заменика члана- Зоран Јовичић, из Бошњана, општина Рача, улица Деспота 

Стефана Високог број 29, 

 

 8) за секретара- Јована Бетулић, дипломирани правник, запослена у Општинској 

управи општине Рача, 

 - за заменика секретара- Борко Петровић, дипломирани правник, секретар 

Општинског већа општине Рача.  

 3. Ова одлука ступа на снагу даном доношења а објављује се на веб-презентацији 

Републичке изборне комисије. 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

 Правни основ за доношење одлуке садржан је у члану 18. став 2. Закона о локалним 

изборима („Службени гласник РС“, број 14/22), (у даљем тексту: Закон), којим је утврђено да 

председника, чланове, заменика председника и заменике чланова изборне комисије именује 

скупштина јединице локалне самоуправе. 

 Чланом 96. Закона о локалним изборима прописано је да скупштина образује 

изборну комисију у складу са овим законом у року од седам дана од његовог ступања на снагу. 

Закон о локалним изборима је ступио на снагу 8. фебруара 2022. године, односно наредног 

дана од дана када је објављен у „Службеном гласнику Републике Србије“. 

 Чланом 11. став 1. Закона о локалним изборима прописано је да орган за спровођење 

локалних избора чине председник и други чланови органа за спровођење локалних избора и 

њихови заменици. 

 С обзиром на то да у општини Рача на дан ступања на снагу Закона има 9110 бирача 

уписаних у Јединствени бирачки списак, Општинску изборну комисију, у складу са чланом 18. 

став 1. Закона, чине председник, 6 чланова, заменик председника и 6 заменика чланова. 

 Чланом 19. Закона прописано је да за председника и заменика председника изборне 

комисије може да буде именовано само оно лице које има високо образовање у области 

правних наука. 

 У складу са чланом 20. Закона, чланови и заменици чланова изборне комисије у 

сталном саставу именују се на предлог одборничких група сразмерно њиховој заступљености 

у укупном броју одборника који припадају одборничким групама, с тим да ниједна одборничка 

група не може да предложи више од половине чланова и заменика чланова изборне комисије 

у сталном саставу. 

 У складу са наведеним, право да предложе лица у Општинску изборну комисију 

припада следећим одборничким групама: Одборничкој групи „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА 

НАШУ ДЕЦУ“ са 11 одборника, Одборничкој групи „СНС-АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ“ са 11 

одборника и Одборничкој групи „ИВИЦА ДАЧИЋ-„Социјалистичка партија Србије (СПС), 

Јединствена Србија (ЈС)- Драган Марковић Палма“ са 3 одборника. 

 

 Право да предложе члана или заменика члана у Општинској изборној комисији 

припада и самосталним одборницима Миленковић Будимиру и Величковић Верици, који се у 

складу са чланом 20. став 4. Закона сматрају одборничком групом у смислу предлагања 

чланова и заменика чланова изборне комисије у сталном саставу с обзиром на то да су 

изабрани са Изборне листе „Коалиција Доследно за Рачу“ која није освојила довољан број 

мандата потребан за образовање одборничке групе у Скупштини општине Рача и да нису 

приступили некој одборничкој групи. 

 

 У складу са чланом 22. Закона, учесници у раду изборне комисије без права 

одлучивања су секретар изборне комисије и заменик секретара изборне комисије, које именује 

скупштина на предлог председника скупштине, при чему за секретара и заменика секретара 

могу да буду именовани секретар скупштине, заменик секретара скупштине, начелник 
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општинске, односно градске управе, заменик начелника  општинске, односно градске управе 

или лице из реда запослених у општинској, односно градској управи које има високо 

образовање у области правних наука. 

 У складу са наведеним, Одборничка група „АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ-ЗА НАШУ 

ДЕЦУ“ је у Општинску изборну комисију предложила председника Сању Милошевић, 

заменика председника Сузану Милошевић, члана Сашу Глишића, заменика члана Марка 

Дугића, члана Сашу Ђорђевића, заменика члана Слободана Савића; Одборничка група „СНС-

АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ“ је у Општинску изборну комисију предложила члана Сандру 

Живковић, заменика члана Тању Карић, члана Милана Игњатовића, заменика члана Ану 

Савковић, члана Зорана Стевановића и заменика члана Сању Вељковић и Одборничка група 

„ИВИЦА ДАЧИЋ-„Социјалистичка партија Србије (СПС), Јединствена Србија (ЈС)- Драган 

Марковић Палма“ је у Општинску изборну комисију предложила члана Лидију Чоходар. 

Самостални одборници Будимир Миленковић и Верица Величковић са Изборне листе 

„Коалиција Доследно за Рачу“ су у Општинску изборну комисију предложили Зорана 

Јовичића. 

 Председник Скупштине општине је за секретара Општинске изборне комисије 

предложио Јовану Бетулић, дипломираног правника, запослену у Општинској управи општине 

Рача, а за заменика секретара Борка Петровића, дипломираног правника, секретара 

Општинског већа општине Рача. 

 Чланом 18. став 3. Закона прописано је да се одлука о именовању чланова и заменика 

чланова изборне комисије објављује на веб-презентацији Републичке изборне комисије. 

 

 УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке сваки подносилац 

изборне листе која је освојила мандате у постојећем сазиву Скупштине општине може поднети 

жалбу Управном суду у року од седам дана од објављивања ове одлуке на веб-презентацији 

Републичке изборне комисије 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 020-4/2022-I-01       ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 11.02.2022. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

               Бранко Радосављевић, с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 46. става 1. тачке 5а) и 5б) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник 

РС“ број, 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016- др. закон и 47/2018), члана 71. става 1. тачке 

7) и 8) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 3/2019) и члана 2. става 1. 

тачке 7) и 8)   Пословника о раду Општинског већа општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", 

број 22/20), Општинско веће општине Рача, на седници одржаној  дана 07.02.2022. годинe, 

донело је: 

 

 

О Д Л У К У 
 

 

1. Усваја се Тромесечни извештај о реализацији Годишњег програма пословања Јавног 

предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката, Рача, за период 

01.01.–31.12.2021. године, број 26/2022, од 26.01.2022. године.  
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2. Одлуку објавити у  "Службеном гласнику општине Рача". 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 401-47/2022-II-01       ПРЕДСЕДНИК 

Датум: 07.02.2022.године               Ненад Савковић, с.р. 

 

 

 

                На основу члана 46. ставa 1. тачaка 5а) и 5б) Закона о локалној самоуправи (Сл. 

гласник РС број, 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 др. закон и 47/2018), члана 71. ставa 1. 

тачака 7) и 8) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 3/2019) и члана 2. ставa 

1. тачака 7) и 8)  Пословника о раду Општинског већа ("Сл. гласник општине Рача", број 

22/20), Општинско веће општине Рача је на седници одржаној дана 07.02.2022. 

годинe, донело:  

 

О Д Л У К У 
 

1. Усваја се Тромесечни извештај о реализацији програма пословања Јавног 

комуналног предузећа „Рача“ из Раче за период 01.01. – 31.12.2021.године, број 19 

од  17.01.2022.године. 

 

2. Ову Одлуку објавити  у  "Службеном Гласнику“ општине Рача. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 401-48/2022-II-01       ПРЕДСЕДНИК 

Датум: 07.02.2022.године               Ненад Савковић, с.р. 

 

 

 

                На основу члана 15. ставa 2. тачка 10) Закона о јавном здрављу („Сл. гласник РС“ 

број, 15/2016), и члана 42. става 1. тачка 4)  Закона о правима пацијената ("Сл. гласник РС", 

број 45/2013 и 25/2019- др.закон), Општинско веће општине Рача је на седници одржаној дана 

31.12.2021. годинe, донело:  

 

О Д Л У К У 
 

1. Усваја се Годишњи извештај за 2021. годину Савета за здравље општине Рача, број 

06-103/21 од 27.12.2021. године. 

 

 

2. Ову Одлуку објавити  у  "Службеном Гласнику“ општине Рача. 

 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 06-104/2021-II-01      ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА 

Датум: 31.12.2021.године               Душан Ђоковић, с.р. 
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС“, број 129/2007, 

83/2014-др. закон, 101/2016 др. закон , 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 71. Статута општине 

Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 3/2019) и члана 34. Пословника о раду Општинског 

већа општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 22/20), Општинско веће општине Рача, 

на седници одржаној дана 24.1.2022. године,  донело је:  

 

ПРОГРАМ 

за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне 

самоуправе Рача за 2022. годину 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Програмом за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на подручју 

локалне самоуправе Рача за 2022. годину (у даљем тексту: Програм) утврђују се циљеви, мере 

и активности у оквиру кључних области рада, рокови, финансијска средства и одговорни 

субјекти за спровођење истих, предвиђени законским и подзаконским прописима о 

безбедности саобраћаја на путевима у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима. 

 

Члан 2. 

У складу са чланом 17, 18. и 19. Закона о безбедности саобраћаја на путевима("Сл. 

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, 23/2019 и 128/2020 -  др. 

закон), средства за реализацију Програма предвиђена су Одлуком о буџету локалне 

самоуправе Рача за 2022. Годину у висини од 4.600.000,00 динара, од чега 4.600.000,00 динара 

од наплаћених новчаних казни за прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о 

безбедности саобраћаја на путевима, 0,00 динара из буџета јединице локалне самоуправе, 0,00 

динара од поклона или прилога покровитеља датих јединици локалне самоуправе, 0,00 динара 

на основу осталих прихода, и биће усмеренана спровођење мера и активности у оквиру 

кључних области рада које представљају саставни део овог Програма. 

 

Члан 3. 

Коришћење наведених средстава из члана 2. овог Програма биће засновано на 

принципу финансирања програмских задатака из реалних извора и у динамици која обезбеђује 

реализацију расхода по утврђеним приоритетима Савета за координацију послова безбедности 

саобраћаја на подручју локалне самоуправе Рача до нивоа реализованих прихода. 

 

Члан 4. 

Уколико се приходи не остваре у планираном износу, планиране активности реализују 

се према степену приоритета које одреди Савет за координацију послова безбедности 

саобраћаја на подручју локалне самоуправе Рача. 

 

Члан 5. 

У складу са чланом 9. ставом2. тачком 15. Закона о безбедности саобраћаја на путевима 

и чланом 30. Правилника о раду савета за координацију послова безбедности саобраћаја на 

путевима ("Сл. Гласник РС", бр. 8/2020) координатор доставља Програм Агенцији на 

сагласност путем ИСА апликације (уколико Агенција за безбедност саобраћаја не да другачије 

инструкције). 

 

 

 

  



Број 1, страна 8 Службени гласник општине Рача 11.02.2022. године 

II РЕАЛИЗАЦИЈА МЕРА И РАСПОДЕЛА СРЕДСТАВА 

 

Члан 6. 

Средства за реализацију дефинисана у члану 2. Програма, сходно одредбама Закона о 

безбедности саобраћаја на путевима("Сл. 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, 23/2019 и 128/2020 -  др. закон) и Правилника о раду савета за координацију 

послова безбедности саобраћаја на путевима("Сл. Гласник РС", бр. 8/2020), користиће се за 

мере и активности описане у табелама. 
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Област рада: Унапређење саобраћајне инфраструктуре 

Р. бр. Мера Активност Рокови 
Финансијска 

средства 

Извори 

финансирања 

(*) 

Одговорни 

субјекти 

1.  

Израда  пројекта 

техничког регулисања 

саобраћаја  за насељено 

место Рача 

Спровођење законских 

поступка (набавка за 

избор извођача  и  

други поступци) 

извођење радова 

Јануар-Март 1.400.000,00 НК 

ПС Рачаа 
 

Одељење за 

урбанизам, 
изградњу и ЛЕР 

 

 Одељење за 
пољопривреду, 

привреду, буџет и, 

финансије 
 

Јавно предузеће за 

управљање и 
развој 

инфраструктурних 

пројеката 

2.  

Извођење радова односно 

постављање опреме и 

сигнализације у зонама 

школа Вучић и Сараново 

Спровођење законских 

поступка (набавка за 

избор извођача  и  

други поступци) 

извођење радова 

Април-

Децембар 
900.00000 НК 

Одељење за 
урбанизам, 

изградњу и ЛЕР 
 

 Одељење за 

пољопривреду, 
привреду, буџет и, 

финансије 

 
Јавно предузеће за 

управљање и 

развој 
инфраструктурних 

пројеката 

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, 

поклони или прилози покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 
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Област рада: Рад савета 

Р. 

бр. 
Мера Активност Рокови 

Финансијска 

средства 

Извори 

финансирања 

(*) 

Одговорни 

субјекти 

1.  
Рад  координатора - члана 

савета 

Коресподенција са агенцијом за 

безбедност саобраћаја, израда 

извештаја, предлога програма, 

записника, позива и др. 

Јануар - 

Децембар 
400.000,00 НК 

Одељење за урбанизам, 

изградњу и ЛЕР 

 
 Одељење за 

пољопривреду, 

привреду, буџет и, 
финансије 

 

 

2.  

Учешће чланова савета на 

стручним скуповима из 

области безбедности 

саобраћаја 

Учешће чланова савета на 

стручним скуповима 
Јануар-

Децембар 
200.000,00 НК 

Одељење за урбанизам, 

изградњу и ЛЕР 

 
 Одељење за 

пољопривреду, 

привреду, буџет и, 
финансије 

 

 

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, поклони 

или прилози покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 

 

 

 

 

Област рада: Унапређење саобраћајног образовања и васпитања 

Р. 

бр. 
Мера Активност Рокови 

Финансијска 

средства 

Извори 

финансирања 

(*) 

Одговорни 

субјекти 

1.  

Учешће и спровођење 

кампања из безбедности 

саобраћаја АБС-а 

(„Пажљивкова смотра“, и 

др.) 

 

Израда публикација, флајера и 

сл. (припремање, штампање, 

оглашавање) 

Јануар-

Децембар 
50.000,00 НК 

Одељење за урбанизам, 
изградњу и ЛЕР 

 

 Одељење за 
пољопривреду, 

привреду, буџет и, 

финансије 
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2.  

Кампања усмерена ка 

младим возачима (Пројекат 

лична прича особе 

настрадале у саобраћајној 

незгоди – „Још увек возим“ 

и сл...) 

Набавка услуге и спровођење 

кампање усмерена ка младим 

возачима (Пројекат лична прича 

особе настрадале у саобраћајној 

незгоди – „Још увек возим“ и 

сл...) 

Март-

Април 
50.000,00 НК 

Одељење за урбанизам, 

изградњу и ЛЕР 
 

 Одељење за 

пољопривреду, 
привреду, буџет и, 

финансије 

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, поклони 

или прилози покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 

 

 

Област рада: Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја 

Р. 

бр. 
Мера Активност Рокови 

Финансијска 

средства 

Извори 

финансирања 

(*) 

Одговорни 

субјекти 

1.  
Набавка дечјих ауто седишта за 

децу са пребивалиштем на 

територији општине Рача 

Набавка дечјих ауто 

седишта за децу са 

пребивалиштем на 

територији општине Рача по 

поднетим захтевима Подела 

дечијих ауто седишта 

Јануар-

Фебруар 

 

Март-

децембар 

600.000,00 НК 

Одељење за 

урбанизам, изградњу и 
ЛЕР 

 

 Одељење за 
пољопривреду, 

привреду, буџет и, 

финансије 

2.  
Услуга обуке правилне употребе 

дечијих ауто седишта 

 

Набавка услуге обуке 

 

Спровођење обуке 

Јануар-

Фебруар 

 

Март-

децембар 

100.000,00 НК 

Одељење за 

урбанизам, изградњу и 
ЛЕР 

 

 Одељење за 
пољопривреду, 

привреду, буџет и, 

финансије 

3.  

Набавка светло-рефлектујућих 

ранчева за ученике I разреда 

основних школа школске 

2022/2023 

 

Набавка ранчева 

 

 

Подела ранчева 

 

Мај 

 

 

 

Јун-август 

250.000,00 НК 

Одељење за 

урбанизам, изградњу и 

ЛЕР 
 

 Одељење за 

пољопривреду, 
привреду, буџет и, 

финансије 
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4.  

Кампања усмерена ка возачима 

трактора и старијима од 65 

година(набавка ротационог 

светла, ознаке за спора возила, 

светлоодбојни прскук и др.) 

Набавка ротационог светла, 

ознаке за спора возила, 

светлоодбојни прскук, као и 

израда публикације за 

старије од 65 година и др. 

 

Спровођење кампање и 

подела ротационог светла, 

ознаке за спора возила, 

светлоодбојни прскук и др. 

Јануар – 

Фебрар 

 

 

Март-

октобар 

150.000,00 НК 

Одељење за 

урбанизам, изградњу и 

ЛЕР 
 

 Одељење за 

пољопривреду, 
привреду, буџет и, 

финансије 

 
ПС Рача 

 

Месне заједнице 

 

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, поклони 

или прилози покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 

 

 

 

Област рада: Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја 

 

Р. 

бр. 
Мера Активност Рокови 

Финансијска 

средства 

Извори 

финансирања 

(*) 

Одговорни 

субјекти 

1.  

Анализа безбедности – 

тракториста у саобраћају на 

територији општине Рача са 

предлогом праваца деловања и 

спровођења предложених мера за 

унапређење безбедности 

саобраћаја 

 

Набавка услуге израде 

анализе 

 

 

Подршка израђивачу 

анализе 

 

Април-

мај 

 

Јун-

Август 

100.000,00 НК 

Одељење за 
урбанизам, изградњу и 

ЛЕР 

 
 Одељење за 

пољопривреду, 

привреду, буџет и, 
финансије 

 

 
ПС Рача 

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, поклони 

или прилози покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 
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Област рада: Опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове 

безбедности саобраћаја 

Р. 

бр. 
Мера Активност Рокови 

Финансијска 

средства 

Извори 

финансирања 

(*) 

Одговорни 

субјекти 

1.  

Набавка  опреме неопходне  за рад 

саобраћајне полиције( рачунар, 

мултифункционални уређај( штампач, 

скенер, копир), фотопапарат, светлобојни 

прслуци,алкометри, ручне лампе) 

Набавка опреме  

Предаја опреме 

на коришћење 

ПС Рача 

Јануар-

август 
400.000,00 НК 

Одељење за урбанизам, 
изградњу и ЛЕР 

 

 Одељење за 
пољопривреду, 

привреду, буџет и, 

финансије 
 

 

ПС Рача 

*-користити скраћенице: за наплаћене новчане казне за прекршаје –НК, из буџета јединице локалне самоуправе – БЈЛС, поклони 

или прилози покровитеља – ППК, остали приходи – ОП 

 

Област рада Финансијска 

средства 

Проценат по 

областима 
Унапређење саобраћајне инфраструктуре 2.300.000,00 50% 

Рад савета    600.000,00 13,04% 

Унапређење саобраћајног образовања и васпитања   100.000,00 2,17% 

Превентивно-промотивне активности из области безбедности саобраћаја 1.100.000,00 23,91% 

Научно-истраживачки рад у области безбедности саобраћаја    100.000,00 2,17% 

Опремање јединица саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове безбедности 

саобраћаја 

   400.000,00 8,69% 

 

УКУПНО: 4.600.000,00 4.600.000,00 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 344-1/22-II-01              ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 24.01.2022. године                     Ненад Савковић, с.р. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

Према члану 17. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. 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, 23/2019 и 128/2020 -  др. закон) извори 

средстава за унапређење безбедности саобраћаја су: буџет Републике Србије, буџет јединице 

територијалне аутономије и буџет јединице локалне самоуправе; наплаћене новчане казне за 

прекршаје и привредне преступе предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на 

путевима; поклони или прилози покровитеља дати Републици, јединици територијалне 

аутономије или јединици локалне самоуправе; и остали приходи. 

Чланом 18. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. 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, 23/2019 и 128/2020 -  др. закон), дефинисано 

је да средства од новчаних казни у висини од 70% припадају буџету Републике Србије, а 

средства у висини од 30% припадају буџету јединице локалне самоуправе на чијој 

територији је прекршај учињен. Од 30% средстава која припадају буџету јединице локалне 

самоуправе, 50% средстава се користи за поправљање саобраћајне инфраструктуре 

јединице локалне самоуправе на чијој територији је прекршај учињен. Преосталих 50% 

средстава користи се за рад Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на 

подручју локалне самоуправе Рача, унапређење саобраћајног васпитања и образовања, 

превентивно – промотивне активности из области безбедности саобраћаја на путевима,научно-

истраживачки рад у области безбедности саобраћаја и техничко опремање јединица 

саобраћајне полиције и других органа надлежних за послове безбедности саобраћаја. 

Чланом 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Сл. гласник РС'' број 

41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закон, 9/2016 - одлука 

УС, 24/2018, 41/2018 и 41/2018 - др. Закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 -  др. закон) регулисано 

је да се средства за финансирање унапређења безбедности саобраћаја користе према Програму 

који доноси извршни орган јединице локалне самоуправе, на предлог тела за координацију. 

У складу са напред наведеним, Савет за координацију послова безбедности саобраћаја 

на подручју локалне самоуправе Рача припремио је Предлог програма за рад Савета за 

координацију послова безбедности саобраћаја на подручју локалне самоуправе Рача за 2022. 

годину и исти доставља надлежном извршном органу локалне самоуправе на усвајање. 

 

 

 

 

 

На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, број 

15/2016 и 88/2019) и члана 71. став 1. тачка 7) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине 

Рача", бр. 3/2019), Општинско веће општине Рача, на седници одржаној дана 24.1.2022. године, 

донело је  

 

ПРВУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА РАДОВА НА 

ИЗГРАДЊИ, РЕКОНСТРУКЦИЈИ, ОДРЖАВАЊУ И ЗАШТИТИ ОПШТИНСКИХ И 

НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА  ЗА 

2022.ГОДИНУ 

 

1. Циљеви и планиране активности у 2022.години на изградњи, реконструкцији, 

санацији и одржавању општинских и некатегорисаних путева на територији општине 

Рача  

Циљеви Општине Рача и Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката 

Рача за 2022.годину, као управљача путева се темеље на спречавању пропадања путева и 
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очувању вредности мреже путева, као и побољшање квалитета исте. Поред одржавања путева 

потребно је определити средства за улагање у изградњу, реконструкцију, санацију и заштиту , 

као и за израду пројектно-техничке документације. Кроз постављене циљеве утичемо на 

побољшање путне инфраструктуре, већу  безбедност у саобраћају и отклањању опасних места. 

 

2. Изградња, реконструкција, санација и инвестиционо одржавање општинских и 

некатегорисаних путева и улица  у јавној својини општине Рача 

У складу са постојећим стањем општинских и некатегорисаних путева и улица на територији 

општине Рача постоји потреба за реализацијом следећих пројеката: 

1. Извођење радова на санацији  пута у Сепцима на кп.бр.3549/1 КО Сепци (засеок Марковићи) 

у дужини од  477 метара. Предрачунска вредност радова  је 4.617.069,80 динара без ПДВ-а, и 

5.540.483,76 динара са ПДВ-ом. Решење о одобрењу за извођење радова број: ROP-RAC-

10614-ISAW-1/2020 од 19.05.2020.године.  

2.Извођење радова на санацији  општинског пута у Малом Крчмару према Реснику у дужини 

од око 300 метара. Процењена вредност радова износи 5.000.000 динара без ПДВ-а, односно 

6.000.000 динара  са ПДВ-ом.  

3. Извођење радова на реконструкцији приступне саобраћајнице на кп.бр. 3554/1 КО Сепци до 

моста на реци Јасеници у Сепцима у дужини од 377,00 метара. Предрачунска вредност радова 

6.432.276,98 динара. 

4. Извођење радова на изградњи пута у засеоку Сараново поље, у Саранову на кп.бр.4626 КО 

Сараново, у дужини од 750,00 метара. Процењена вредност радова износи  8.400.000,00 динара 

без ПДВа, односно  10.080.000,00 динара са ПДВ-ом. 

5. Извођење радова на  санацији пута у засеоку „Рупа“ у МЗ Вучић  у дужини од 850 метара. 

Процењена вредност радова 11.000.000,00 динара без ПДВа,односно 13.200.000,00 динара са 

ПДВом. 

6.Извођење радова на изградњи ул.Др.Ђоке Митровића у Рачи у дужини од око 300 метара. 

Процењена вредност радова износи 6.000.000 динара без ПДВ-а, односно 7.200.000 динара  са 

ПДВ-ом.  

7. Извођење радова на санацији улице Авалска у Рачи у дужини од 100 метара. Процењена 

вредност радова износи 2.000.000 динара без ПДВ-а, односно 2.0400.000 динара  са ПДВ-ом.  

8.Извођење радова на изградњи улице на кп.бр.301/56,301/91 и кп.бр.125/1 КО Рача у Рачи у 

дужини од 430 метара. Процењена вредност радова је 16.000.000 динара без ПДВ-а,односно 

19.200.000 динара са ПДВ-ом. 

9. Извођење радова на изградњи општинског пута ОП-35(IIB369-Чукер-OП2) у дужини од 

1300 метара. Процењена вредност извођења радова је 16.000.000 без ПДВ-а односно 

19.200.000 са ПДВ-ом. 

10. Извођење радова на санацији пута у Малом Крчмару-засеок Зувићи на кп.бр.1311, 

кп.бр.1340, кп.бр.1332 и кп.бр.1300 КО Мало Крчмаре –крак десно дужине 597,99 метара и 

крак лево дужине 523,69 метара. Укупна дужина предвиђена за санацију 1.121,68 метара. 

Предрачунска вредност радова према пројектно техничкој документацији износи 

11.064.199,18 динара без ПДВ-а, односно 13.277.039,02 динара  са ПДВ-ом. 

 

 Одржавање јавних путева у својини општине Рача 

У складу са повереним пословима управљања путевима  предузеће је на основу претходног 

искуства и прегледом стања путне мреже током 2020. и 2021.године, сачинило  износе 

потребних средстава неопходних за нормално спровођење активности на одржавању 

општинских путева приказаних у следећој табели.  
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Редни 

број 

Делатност Износ  средстава у 2022.години и 

динарима 

1.  Летње одржавање путева 35.000.000,00 

1.1.  Местимична обрада коловозног застора-

Санирање ударних рупа на путевима и улицама 

10.000.000,00 

1.2.  Местимично поправљање оштећене коловозне 

конструкције  и осталих елемената трупа пута –

рад радном машином, набавка, превоз,  уградња 

и ваљање каменог агрегата  

15.000.000,00 

1.3. Чишћење и одржавање банкина, јаркова са 

крчењем шибља,  пропуста и ригола и других 

делова система за одводњавање пута, замена 

деформисаних, дотрајалих или привремених  

пропуста 

10.000.000,00 

2. Зимско одржавање путева 9.000.000,00 

3. Набавка, постављање и одржавање 

вертикалне саобраћајне сигнализације и 

одржавање хоризонталне саобраћајне 

сигнализације  

1.000.000,00 

 УКУПНО 1+2+3 45.000.000,00 

 

 Чланом 1.ст. 1.тачка 1-6. Одлуке о додељивању искључивог права Јавном комуналном 

предузећу “ Рача“из Раче ( Службени гласник општине Рача број 3/2019), додељено је 

искључиво  право на обављање делатности  одржавања путева на територији општине Рача. 

Чланом 2. исте Одлуке Јавно предузеће за управљање и развој инфраструктурних објеката 

Рача као управљач путева издаваће налоге и вршити надзор над извођењем радова у вези 

додељених послова из чл.1.ст.1тач.1-6. Издавање налога од стране управљача пута за 

одржавање путева вршиће се према достављеним захтевима савета Месних заједница на чијој 

се територији путеви налазе, као и утврђивања оправданости истих од стране стручних лица 

управљача путева. Јавно предузеће за управљање и развој инфраструктурних објеката Рача, 

као управљач путева може и самостално без захтева савета Месних заједница да издаје налоге 

за одржавање путева,уколико се прегледом стања путне мреже утврди да постоји потреба за 

извођењем радова на одржавању општинских, некатегорисаних путева и улица. 

 

4 . Израда пројектно техничке документације за путеве у својини општине Рача 

4.1. Израда пројектно-техничке документације  за путеве у МЗ Мало Крчмаре 

- Наставак пута у засеоку “Вуловићи“ на делу кп.бр.1308, кп.бр.332 и делу кп.бр.356КО Мало 

Крчмаре у дужини од  око 1230 метара ; 

- Наставак ОП 7 до границе са Бадњевцем, на кп.бр. 1334 КО Мало Крчмаре  у дужини од 

око1.000 метара; 

4.2. Израда пројектно-техничке документације за путеве у МЗ Велико Крчмаре 

- Наставак пута ОП-34 Рафаиловићи до границе са Г.Јарушицем у дужини од око 3000 метара; 

4.3. Израда пројектно-техничке документације за путеве у МЗ Вишевац 

 - Пут за Милојевиће- у дужини од  око 150 метара; 

4.4. Израда пројектно-техничке документације за путеве у МЗ Вучић 

- Пут у засеоку „ Живуловићи“-у дужини од око 800 метара; 

- Пут у засеоку „Марковићи“-у дужини од око 2200 метара; 

4.5. Израда пројектно-техничке документације за путеве у МЗ Ђурђево 

-Пут од Цркве уЂурђеву (кп.бр.3373) до IIБ 369- у дужини од 2600 метара; 

- Пут у засеоку Марковићи, Кусаја и пут Баре-кружни пут-у дужини од око 4000 метара; 

- Пут Манђупа-Ђурђево брдо- IIБ 369 удужиниод око 2600 метара 
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4.7. Израда пројектно-техничке документације за путеве у МЗ Доње Јарушице 

-Пут за Петронијевић на кп.бр.1166 КО Доње Јарушице у дужини од око 650 метара; 

4.8. Израда пројектно-техничке документације за путеве у МЗ Борци 

- Пут за Бајкиће у МЗ Борци  у дужини од око 500 метара; 

- Пут за гробље у МЗ Борци у дужиниод 1.500 метара; 

- Пут за Брдо у МЗ Борци  у дужини од 850 метара 

Укупно процењена вредност за израду пројектно –техничке документације је 6.000.000 динара 

са ПДВ-ом. 

 

5. Заштита путева 

У складу са Законом о путевима заштита путева представља скуп мера и забрана које се односе 

на интервенције на путу, заштитном појасу и појасу контролисане изградње  прописаних 

Законом у циљу његове заштите. 

Управљач пута је дужан да обезбеди трајну, непрекидну и квалитетну заштиту пута у циљу 

несметаног и безбедног одвијања саобраћаја. Приликом заштите јавних путева управљач је 

дужан да исту спроводи у складу са прописима донетим на основу Закона о путевима, као и да 

се стара о заштити животне средине. 

6.Извори финансирања 

 Финансирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите општинских и 

некатегорисаних путева  на територији општине Рача обезбеђује се у складу  са чланом 19. 

Закона о путевима и то из : 

- Накнада за употребу јавног пута;  

- Буџета Републике Србије; 

- Буџета општине Рача;  

- Финансијских кредита ; 

- Других извора у складу са законом. 

5. Овај програм ступа на снагу наредног дана од дана доношења.. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 352-3/22-II-01              ПРЕСЕДНИК 

Дана: 24.01.2022.године       Ненад Савковић, с.р. 

 

 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачке 9) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 40. став 

1. тачка 13) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 3/19) и члана 117. став 3. 

Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС, број 88/2017, 27/2018-

др.закон, 10/2019, 27/2018-др.закон, 6/2020 и 129/2021), Скупштина општине Рача, на седници 

одржаној дана 11.02.2022. године, донела је: 

 

 

Р Е Ш Е Њ E 

о разрешењу члана Управног одбора Предшколске установе „Наша радост“ 

у Рачи 

 

 

 

1. Разрешава се дужности члана Управног одбора Предшколске установе „Наша 

радост“ у Рачи, због поднете оставке, и то: 
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-Представник запослених: 

 

- Милица Илић, улица Опленачка број 1/3, Рача. 

 

2. Решење ступа на снагу даном доношења и коначно је. 

 

3. Решење објавити у „Службеном гласнику општине Рача“. 

                                                                        

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 020-2/2022-I-01       ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 11.02.2022. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

               Бранко Радосављевић, с.р. 

 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачке 9) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, 

бр. 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 40. став 

1. тачка 13) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 3/19) и чланова 115-116 

Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС, број 88/2017, 27/2018-

др.закон, 10/2019, 27/2018-др.закон, 6/2020 и 129/2021), Скупштина општине Рача, на предлог 

ПУ „Наша радост“ из Раче, на седници одржаној дана 11.02.2022. године, донела је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању члана Управног одбора Предшколске установе 

„Наша радост“ у Рачи 

 

1. За члана Управног одбора Предшколске установе „Наша радост“ у Рачи, на 

мандатни период до истека мандата Управног одбора, именује се: 

 

-Представник запослених: 

 

- Маријана Николић, улица Краљице Марије 28, Рача. 

 

2. Решење ступа на снагу наредног дана од дана доношења и коначно је. 

 

3. Решење објавити у „Службеном гласнику општине Рача“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 020-3/2022-I-01       ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 11.02.2022. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

               Бранко Радосављевић, с.р. 
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 На основу чл. 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник  РС“, број 

129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016 – др. закон), члана 71. Статута општине Рача 

(„Службени гласник општине Рача“, број: 6/08 и 02/10, 12/2010 и 13/2017) и члана 34. 

Пословника о раду Општинског већа („Службени гласник општине Рача“, број 1/2009 и 17/16), 

на основу чл.69. став 4. Закона о буџетском систему („Сл. гла. РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 

101/11, 93/12, 62/13 – исправка 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон 103/15, 99/16, 113/17 , 95/18 

,31/19,72/19,149/20 I 118/21, ) и чл. 13. Одлуке о буџету Општине Рача за 2022 год. („Службени 

гласник Општине Рача бр. 30/21) на седници одржаној дана 24.1.2022. године Општинско веће 

општине Рача доноси: 

 

РЕШЕЊЕ 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 

 

1. Из средстава утврђених Одлуком  о буџету Општине Рача за 2022. годину („Сл.гл. 

Општине Рача 30/2021), раздео 5, програмска класификација 0602-0009, функционална 

класификација 160, позиција 66/0 извор финансирања 01, економска класификација 

499120 – Средства резерве – текућа буџетска резерва, одобравају се средства за 

финансирање делатности у 2022. год. у износу од 930.582,00 дин. 

2. Средства из тачке 1. ове Одлуке распоређују се у оквиру: раздела 5, Програм 0701 –

Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, Пројекат 0701-5001 

Инвестиционо одржавање пута у селу Бошњане засеок Крушар, функционална 

класификација 451, извор финансирања 01, позиција 92/0  економска класификација , 

5112-Зграде и граћевински објекти – 930.582,00 дин.   

3. О реализацији ове Одлуке стараће се Одељење за привреду, пољопривреду, буџет и 

финансије. 

4. Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику Општина Рача. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 

Број: 401-14/22-II-01        ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 24.01.2022. 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. 


