
 
 
Рача, 19.06.2017. године – број 15                      Цена 100,00 динара 
 
 
 
 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 
О д л у к е 
Одлука о потврђивању мандата одборнику скупштине општине Рача, Дејану Живковићу из 
Сепаца 

2 

Одлука о завршном рачуну буџета општине Рача за 2016. годину 3 
Одлука о измени и допуни одлуке о правима у социјалној заштити из надлежности општине 
Рача 

26 

Одлука о давању сагласности на Програм сакупљања, одвожења и депоновања смећа за 2018. 
годину ФЦЦ Врбак ДОО, Лапово 

27 

Одлука о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину општине Рача 
непосредном погодбом путем размене непокретности 

27 

П р а в и л н и ц и 
Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места у Општинској управи општине Рача 

29 

П р о г р а м и 
Програм контроле и смањења популације паса и мачака на територији општине Рача 30 
Р е ш е њ а 
 35 

 



Број 15, страна 2 Службени гласник општине Рача 19.06.2017. године 

На основу члана 151. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Рача ("Сл. гласник 
општине Рача", број 6/08), а у вези члана 48. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", 
број 129/07, 34/2010- odluka US и 54/2011), Скупштина општине Рача, на седници одржаној 
дана 19.06.2017. године, у 11,05 часова, донела је:  

 
О Д Л У К У 

 
 1.  Потврђује се мандат новoм одборнику у Скупштини општине Рача, Живковић 
Дејану из Сепаца, општина Рача, рођеном 31.07.1973 године, са  изборне листе „ПОБЕДА ЗА 
РАЧУ – АЛЕКСАНДАР СЕНИЋ, СДС-ЛДП“ на мандатни период до истека мандата 
Александру Сенићу из Сепаца, општина Рача, коме је престао мандат одборника у Скупштини 
општине Рача 

 
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.  

 
3. Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од  

дана доношења Одлуке. 
 
  4.  Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 
 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
 Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредби члана 151. став 1. 
Пословника о раду Скупштине општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 6/08), којим 
је уређено да се акти Скупштине општине израђују на основу Записника о раду седнице на 
којој су донети и члана 48. став 1. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", број 129/07, 
34/2010- odluka US и 54/2011), којим је прописано да кад одборнику престане мандат пре 
истека времена на који је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату са изборне 
листе коме није био додељен мандат одборника. 

 Одлуком Комисије за кадровска, административна питања и радне односе Скупштине 
општине Рача бр. 06-50/2017-I-04 од 01.06.2017. године, утврђен је престанак мандата 
одборнику Александру Сенићу, због избора на функцију члана Општинског већа општине 
Рача, која је неспојива са функцијом одборника. 

Општинска изборна комисија је у складу са чланом 48. став 1. Закона о локалним 
изборима ("Сл. гласник РС", број 129/07, 34/2010- odluka US и 54/2011), издала уверење о 
избору Живковић Дејана за одборника Скупштине општине Рача, на изборима одржаним дана 
24.04.2016. године и на поновљеним изборима одржаним дана 01.05.2016. године. 

  Скупштина општине Рача је на седници одржаној дана 19.06.2017. године, разматрала 
предлог Одлуке о потврђивању мандата новом одборнику у Скупштини општине Рача, са свим 
поднетим и наведеним документима, и донела гласањем у складу са Законом и Пословником 
о свом раду Одлуку као у диспозитиву.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
 

Број:  020-74/2017-I-01                        ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 19.06.2017. године.                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

                                                                             Душан Ђоковић, с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07 и 83/2014-др. закон) и чл. 77. и 78. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр. , 108/13, 142/14, 
68/15-др. закон, 103/15 и 99/16) и члана 45. став 1. тачка 2) Статута општине Рача („Службени 
гласник општине”, бр. 6/2008, 2/2010, 12/2010 и 13/17), Скупштина општине Рача, на предлог 
Општинског већа општине Рача, на седници одржаној 19.06.2017. године, донела је: 
 
 

ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАЧА 
ЗА 2016. ГОДИНУ 

 
 

IОПШТИ ДЕО 
 
 

Члан 1. 
 

Остварени текући приходи и примања са пренетим средствима и извршени текући расходи и 
издаци  буџета општине Рача за 2016. годину износе: 
 
I Укупно остварени текући приходи,  
примања и пренета средства   349.251. хиљ. динара, 
II Укупно извршени текући 
расходи и издаци     365.345. хиљ.динара,  
III Разлика укупних прихода и примања 
и укупних расхода и издатака ( I-II)   16.094. хиљ.  динара. 

 
Члан 2. 

 
У Билансу стања на дан 31. децембра 2016. године (Образац 1) утврђена је укупна актива у 
износу од 552.734 хиљ. динара и укупна пасива у износу од 552.734 хиљ. динара. 
 
Бр.конта Опис Износ 

 AKTИВА  
000000 Нефинансијска имовина 450.516 
010000 Нефинансијска имовина у сталним средствима  450.516 
020000 Нефинансијска имовина у залихама 0 
100000 Финансијска имовина 102.218 
110000 Дугорочна финансијска имовина 18.733 
120000 Новчана средства, племенити метали, хартије од 

вредности,потраживања и краткорочни пласмани 25.922 
130000 Активна временска разграничења 57.563 

 Укупна актива 552.734 
351000 Ванбилансна актива 0 

 ПАСИВА  
200000 Обавезе 70.473 
210000 Дугорочне обавезе 11.805 
220000 Краткорочне обавезе 0 
230000 Обавезе по основу расхода за  запослене 6.173 
240000 Обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за 

запослене 6.518 
250000 Обавезе из пословања 44.873 
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Бр.конта Опис Износ 
290000 Пасивна временска разграничења 1.104 
300000 Капитал, утврђивање резултата пословања и 

ванбилансна евиденција 482.261 
310000 Капитал 457.544 
320000 Утврђивање резултата пословања 24.817 
340000 Друге промене у обиму-потражни салдо (+)  
340000 Друге промене у обиму- дуговни салдо (-)  

 Укупна пасива 552.734 
352000 Ванбилансна пасива  

 
Члан 3. 

 
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године (Образац 
2) утврђени сутекући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у износу од 
349.251хиљ.динара и текући расходи и издаци за нефинансијску имовину у износу од 
356.868хиљ. динара: 
 

Бр.конта Опис Износ 
 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД 

ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (7+8) 
349.251 

700000 Текући приходи 348.937 
710000 Порези 110.733 
711000 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 74.695 
713000 Порез на имовину 27.015 
714000 Порез на добра и услуге 5,185 
716000 Други порези 3.838 
730000 Донације и трансфери 229.110 
731000 Донације од иностраних држава 0 
732000 Донације од међународних организација 0 
733000 Трансфери од других нивоа власти 229.110 
740000 Други приходи 7.783 
741000 Приходи од имовине 879 
742000 Приходи од продаје добара и услуга 4.174 
743000 Новчане казне и одузета имовинска корист 2.093 
744000 Добровољни трансфери од физ. и правних лица 0 
745000 Мешовити и неодређени приходи 637 
770000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 1.308 
771000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 1.308 
772000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из 

претходне године 0 
780000 Трансфер између буџетских корисника на истом 

нивоу власти 3 
781000 Трансфер између буџетских корисника на истом 

нивоу власти 3 
800000 Примања од продаје нефинансијске имовине 314 
810000 Примања од продаје основних средстава 314 
811000 Примања од продаје непокретности 314 

 ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4+5)  

400000 Текући расходи 311.236 
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Бр.конта Опис Износ 
410000 Расходи за запослене 72.516 
411000 Плате, додаци и накнаде запослених  53.627 
412000 Социјални доприноси на терет послодавца 9.582 
413000 Накнаде у натури 0 
414000 Социјална давања запосленима 2.742 
415000 Накнаде трошкова за запослене 2.119 
416000 Награде запосленима и остали посебни расходи 4.445 
420000 Коришћење услуга и роба 144.090 
421000 Стални трошкови 30.525 
422000 Трошкови путовања 1.887 
423000 Услуге по уговору 37.465 
424000 Специјализоване услуге 4.000 
425000 Текуће поправке и одржавање 54.748 
426000 Материјал 15.465 
430000 Амортизација и употреба средстава за рад 0 
431000 Амортизација некретнина и опреме 0 
435000 Амортизација нематеријалне имовине 0 
440000 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 1.054 
441000 Отплата домаћих камата 1.054 
442000 Отплата страних камата  0 
444000 Пратећи трошкови задуживања 0 
450000 Субвенције 15.000 
451000 Субвенције јавним нефинансијским  предузећима  и 

организацијама 15.000 
452000 Субвенције приватним финанс. институцијама 0 
460000 Донације, дотације  и трансфери 58.725 
463000 Трансфери осталим нивоима власти 42.678 
464000 Дотације организацијама обавезног социјалног 

осигурања 
 

9.994 
465000 Остале дотације и трансфери 6.053 
470000  Социјално осигурање и соц.заштита 4.056 
472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 4.056 
480000 Остали расходи 15.795 
481000 Дотације невладиним организацијама 9.447 
482000 Порези, обавезне таксе и казне  484 
483000 Новчане казне и пенали по решењу судова  4.930 
484000 Накнада штете за повреде или штету насталу 

услед елемент. непогода или др.прир. узрока 703 
485000 Накнада штете за повреде или штету нанету од 

државних органа 231 
500000 Издаци за нефинансијску имовину 45.632 
510000 Основна средства 45.351 
511000 Зграде и грађевински објекти 38.985 
512000 Машине и опрема 5.700 
515000 Нематеријална имовина 466 
520000 Залихе  0 
521000 Робне резерве 0 
523000 Залихе робе за даљу продају 0 
540000 Природна имовина 281 
541000 Земљиште 281 
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Бр.конта Опис Износ 
 УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА  
 Вишак прихода и примања - буџетски суфицит  
 Мањак прихода и примања - буџетски дефицит 7.617 
 КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА 

ПРИХОДА И ПРИМАЊА  
 Део нераспоређеног вишка прихода и примања из 

ранијих година који је коришћен за покриће расхода 
и издатака текуће године 34.004 

 Део новчаних средстава амортизације који је 
коришћен за набавку нефинансијске имовине  

 Део пренетих неутрошених средстава из ранијих 
година коришћен за покриће расхода и издатака 
текуће године  

 Износ расхода и издатака за нефинансијску имовину 
финансираних  из кредита  

 Износ приватизационих примања коришћен за 
покриће расхода и издатака текуће године  

 ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ 
ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА   

 Утрошена средства текућих прихода и примања од 
продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза 
по кредитима     8.477 

 Утрошена средства текућих прихода и примања од 
продаје нефинансијске имовине за набавку 
финансијске имовине 

 

 ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА -СУФИЦИТ 17.910 
 МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА -ДЕФИЦИТ  
 ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА-СУФИЦИТ (ЗА 

ПРЕНОС У НАРЕДНУ ГОДИНУ) 
24.817 

 Део вишка прихода и примања наменски опредељен 
за наредну годину 

 

 Нераспоређени део вишка прихода и примања за 
пренос у наредну годину 

24.817 

 
Члан 4. 

 
Остварени консолидовани вишак прихода и примања, у износу од 24.816.892,13динара, 
утврђен у члану 1. састоји се из: 

 вишка прихода и примања -суфицит у износу од  12.157.056,79динара, који се 
односинасуфицит на рачуну извршења буџета. Средства буџетског суфицита ће 
наменски бити опредељена Одлуком о трћем ребалансу буџета општине Рача за 2017. 
годину.  

 вишка прихода и примања - суфицита осталих подрачуна консолидованог рачуна 
трезора у износу од  12.659.835,34 динара. 

Члан 5. 
 

У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 
2016. године (Образац 3), утврђена су укупна примања у износу од 314 хиљ. динара и укупни 
издаци у износу од 54.109 хиљ.  динара. 
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Бр.конта Опис Износ 
 ПРИМАЊА (8+9) 314 

800000 Примања од продаје нефинансијске имовине 314 
810000 Примања од продаје основних средстава 314 
811000 Примања од продаје непокретности 314 
812000 Примања од продаје покретне имовине 0 
813000 Примања од продаје осталих основних средстава 0 
820000 Примања од продаје залиха 0 
821000 Примања од продајеробних резерви 0 
822000 Примања од продајезалиха производње 0 
823000 Примања од продаје робе за даљу продају 0 
900000 Примања од задуживања и продаје 

финансијске имовине 0 
910000 Примања од задуживања 0 
911000 Примања од домаћих задуживања 0 
920000 Примања од  продаје финансијске имовине 0 
921000 Примања од продаје домаће финанс. имовине 0 

 ИЗДАЦИ (5+6) 54.109 
500000 Издаци за нефинансијску имовину 45.632 
510000 Основна средства 45.351 
511000 Зграде и грађевински објекти 38.985 
512000 Машине и опрема 5.700 
514000 Култивисана имовина 200 
515000 Нематеријална имовина 466 
520000 Залихе 0 
521000 Робне резерве 0 
523000 Залихе робе за даљу продају 0 
540000 Природна имовина 281 
541000 Земљиште 281 
600000 Издаци за отплату главнице и набавку 

финансијске имовине 8.477 
610000 Отплата главнице 8.477 
611000 Отплата главнице домаћим кредиторима 8.477 
612000 Отплата главнице страним кредиторима 0 
620000 Набавка финансијске имовине  

0 
621000 Набавка домаће финансијске имовине  

0 
 ВИШАК ПРИМАЊА  (8+9)-(5+6)  
 МАЊАК ПРИМАЊА  (5+6)-(8+9) 53.795 

 
Члан 6. 

 
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године 
(Образац 4) утврђени су кориговани приливи за примљена средства у износу од 349.251 
хиљ.динара и кориговани одливи за исплаћена средства у износу од 365.345 хиљ.динара, што 
са салдом готовине на почетку године у износу од 41.631 динара, чини салдо готовине на крају 
године у износу од 24.817 хиљ.динара. 
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Бр.конта Опис Износ 
 НОВЧАНИ ПРИЛИВИ (7+8+9) 349.251 

700000 Текући приходи 348.937 
710000 Порези 110.733 
730000 Донације и трансфери 229.110 
740000 Други приходи 7.783 
770000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 1.308 
780000 Трансфер између буџетских корисника на истом нивоу власти 3 
800000 Примања од продаје нефинансијске имовине 314 
810000 Примања од продаје основних средстава 314 
900000 Примања од задуживања и продаје финансијске имовине 0 
910000 Примања од задуживања 0 
920000 Примања од  продаје финансијске имовине 0 

 НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4+5+6) 365.345 
400000 Текући расходи 311.236 
410000 Расходи за запослене 72.516 
420000 Коришћење услуга и роба 144.090 
430000 Амортизација  и употреба  средстава за рад 0 
440000 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања 1.054 
450000 Субвенције 15.000 
460000 Донације,дотације  и трансфери 58.725 
470000 Социјално осигурање и социјална заштита 4.056 
480000 Остали расходи 15.795 
500000 Издаци за нефинансијску имовину 45.632 
510000 Основна средства 45.351 
520000 Залихе 0 
540000 Природна имовина 281 
600000 Издаци за отплату главнице и набавку финанс. имовине 8.477 
610000 Отплата главнице 8.477 
620000 Набавка финансијске имовине  

 ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (7+8+9)-(4+5+6)  
 МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА (4+5+6)-(7+8+9) 16.094 

оп 4432 САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ 41.632 
оп 4433 КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА 

У ОБРАЧУНУ  (7+8+9)+ оп 4434 349.251 
оп 4434 Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не 

евидентирају преко класа 700000, 800000 и 9000000  
оп 4435 КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У 

ОБРАЧУНУ ( 4+5+6) –оп 4436+ оп 4437 366.066 
оп 4436 Корекција новчаних одлива за износ обрачунате амортизације 

књижене на терет сопствених прихода   
оп 4437 Корекција новчаних одливаза износ плаћених расхода који се 

не евидентирају преко класа 400000, 500000 и 600000 721 
 САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ  

(оп4432+ оп4433- оп4435) 24.817 
 

Члан 7. 
У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године, 
утврђена је разлика између укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака по 
изворима финансирања из Републике, општине и осталих извора. 
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Број 
конта 

Опис 

Износ 
планираних 
прихода и 
расхода из 

буџета  

Износ остварених прихода и примања и извршених расхода и 
издатака 

Укупно  
(од 5 до 8) 

Приходи и расходи из 
буџета Из 

донација 

Из  
осталих 
извора Републике Oпштине 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

  
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ       

700000 Текући приходи 447.871 348.937 46.396 298.380  4.161 
710000 Порези 187.019 110.733  110.733   

711000 
Порез на доходак, добит и капиталне 
добитке  127.619 74.695 

 
74.695   

712000 Порез на фонд зарада  /      
713000 Порез на имовину  50.200 27.015  27.015   
714000 Порез на добра и услуге  6.200 5,185  5,185   
716000 Други порези  3.000 3.838  3.838   
730000 Донације и трансфери 249.672 229.110 46.396 182,714   
731000 Донације од иностраних држава  /      

732000 
Донације од међународних 
организација  

13.729      

733000 Трансфери од других нивоа власти  235.943 229.110 46.396 182,714   
740000 Други приходи 11.180 7.783  3.622  4.161 
741000 Приходи од имовине  4.300 879  879   
742000 Приходи од продаје добара и услуга  1.800 4.174  642  3.532 

743000 
Новчане казне и одузета имовинска  
корист  

2.500 2.093  2.093   

744000 Добровољни трансфери од физичких и 
правних лица  1.030      

745000 Мешовити и неодређени приходи 1.550 637  8  629 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

770000 
Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода   1.308  1.308   

771000 
Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода   1.308  1.308   

772000 
Меморандумске ставке ра рефундацију 
расхода из претходне године       

780000 Трансфер између буџетских корисника 
на истом нивоу власти  3  3   

 
800000 

Примања од продаје нефинанс. 
имовине  200 314  

 
314  

 
 

810000 
Примања од продаје основних 
средстава  

200 314  314   

811000 Примања од продаје непокретности 200 314  314   
812000 Примања од продаје покретне имовине        
820000 Примања од продаје залиха       
821000 Примања од продаје  робних резерви       

822000 
Примања од продаје залиха  
производње  

      

823000 
Примања од продаје  робе за даљу 
продају 

      

900000 Примања од задуживања и продаје 
финансијске имовине  3,000      

910000 Примања од задуживања 3,000      
911000 Примања од домаћих задуживања  3,000      
920000 Примања од продаје финансијске  

имовине       

921000 
Примања од продаје домаће финанс. 
имовине      

 

  УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА  448.071 349.251 46.396 298.694  4.161 

  
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  475.425 356.868 33.506 318.332  5.030 

400000 Текући расходи 386.838 311.236 32.757 273.582  4.897 
410000 Расходи за запослене 75.333 72.516 4.661 67.299  556 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
411000 Плате, додаци и накнаде запослених  55.965 53.628 2.538 50.620  470 
412000 Соц. доприноси на терет послодавца  10.005 9.582  9.499  83 
413000 Накнаде у натури  90      
414000 Социјална давања запосленима  4.143 2.742  2.742   
415000 Накнада трошкова за запослене  2.075 2.119 189 1.927  3 

416000 
Награде запосленима и ост. посебни 
расходи  3.055 4.445 1.934 2.511   

420000 Коришћење услуга и роба 198.958 144.090 11.180 129.435  3.475 
421000 Стални трошкови 38.483 30.525 107 30.034  384 
422000 Трошкови путовања 3.363 1.887  1.523  364 
423000 Услуге по уговору  51.266 37.465 3.758 33.252  455 
424000 Специјализоване услуге 6.632 4.000  3.380  620 
425000 Текуће поправке и одржавање  73.942 54.748 7.020 47.236  492 
426000 Материјал 25.272 15.465 295 14.010  1.160 

430000 
Амортизација и употреба средстава за 
рад  

      

431000 Амортизација некретнина и опреме        
435000 Амортизација нематеријалне имовине        
440000 Отплата камата и пратећи трошкови 

задуживања  1.054 1.054  544  510 
441000 Отплата домаћих камата 1.054 1.054  544  510 
442000 Отплата страних камата       
444000 Пратећи трошкови задуживања        
450000 Субвенције 22.270 15.000 15.000    
451000 Субвенције јавним нефинaнсијским 

предузећима и организацијама  22.270 15.000 15.000    
452000 Субвенције приватним финансијским 

институцијама        
460000 Донације, дотацијеи трансфери 69.058 58.725 399 57.979  347 
463000 Трансфери осталим нивоима власти  47.416 42.678 399 42.279   

464000 
Дотације организацијама обавезног 
соц.осигур. 

13.075 9.994  9.994   
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1 2 3 4 5 6 7 8 
465000 Остале дотације и трансфери 8.567 6.053  5.706  347 
470000 Социјално осигурање и соц. заштита  3.150 4.056 1.293 2.763   
472000 Накнаде за соц. заштиту из буџета 3.150 4.056 1.293 2.763   
480000 Остали расходи 17.015 15.795 224 15.562  9 
481000 Дотације невладиним организацијама  10.133 9.447  9.447   
482000 Порези, обавезне таксе и казне  433 484 224 251  9 

483000 
Новчане казне и пенали по решењу 
судова  

5.218 4.930  4.930   

484000 Накнада штете за повреде или штету 
насталу услед елементарних непогода 
или других природних узрока  1.000 703  703   

485000 Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа 231 231  231   

500000 Издаци за нефинансијску имовину 88.587 45.632 749 44.750  133 
510000 Основнасредства 87.567 45.351 749 44.469  133 
511000 Зграде и грађевински објекти  75.300 38.985  38.985   
512000 Машине и опрема  11.737 5.700 549 5.018  133 
513000 Oстале некретнине у опрема       
515000 Нематеријална имовина   200 200    
520000 Залихе       
521000 Робне резерве        
523000 Залихе робе за даљу продају        
540000 Природнаимовина 1.000 281  281   
541000 Земљиште  1.000 281  281   

 
600000 

Издаци за отплату главнице и 
набавку финансијске имовине  9.480 8.477  3.628  

 
4.849 

610000 Отплатаглавнице 8.480 8.477  3.628  4.849 
611000 Отплата главнице домаћим 

кредиторима  8.480 8.477  3.628  4.849 
612000 Отплата главнице страним 

кредиторима       
620000 Набавка финансијске имовине 1.000      
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1 2 3 4 5 6 7 8 
621000 Набавка домаће финансијске имовине 1.000      

  УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 484.905 365.345 33.506 321.960  9.879 

  
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ  448.071 349.251 46.396 296.694  4.161 

  
ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА 
НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ  475.425 356.868 33.506 318.332  5.030 

  
Вишак прихода и примања – буџетски 
суфицит    12.890    

  
Мањак прихода и примања – буџетски 
дефицит  27.354 7.617  19.638  869 

900000 Примања од задуживања и продаје 
финансијске имовине        

600000 Издаци за отплату главнице и 
набавку финансијске имовине  9.480 8.477  3.628  4.849 

  ВИШАК ПРИМАЊА        
  МАЊАК ПРИМАЊА  9.480 8.477  3.628  4.849 
  ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА    12.890    
  МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА  36.834 16.094  23.266  5.718 
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II ПОСЕБАН ДЕО 
 

Члан 8. 
Приходи и примања, исказани према економској класификацији, остварени су у следећим износима: 

у хиљ.динара 

К
ла

са
 

К
ат

ег
 

Г
ру

п
а 

Опис 

Средства из буџета   Средства из додатних прихода Укупна средства 

План 2016. 
Остварење 

2016. 
% 

оствар. 
План 2016. 

Остварење 
2016. 

%  
оствар. 

 
План 2016. 

Остварење 
2016. 

% 
оств. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
3   Пренета средства 41.069 5.359 13,04 562 562 100,00 41.631 5.925 14,23 

7   
ТЕКУЋИ 
ПРИХОДИ 378.533 298.380 78,82 69.337 50.557 72.91 447.871 348.937 77,91 

 71  Порези 187.019 110.733 59,20     187.019 110.733 59,20 

  

711 Порез на доходак, 
добит и капиталне 
добитке 127.619 74.695 58,52 0 0 0  127.619 74.695 58,52 

  713 Порез на имовину  50.200 27.015 53.81 0 0 0  50.200 27.015 53,81 

  714 
Порез на добра и 
услуге 6.200 5.185 83,62 0 0 0  6.200 5.185 83,62 

  716 Други порези 3.000 3.838 127,93 0 0 0  3.000 3.838 127,93 
 73  Донације и трансфери 182.714 182.714 100,00 66.957 46.396 69,29 249.672 229.110 91,76 

  
731 Донације од 

иностраних држава                                                    0 0  0 0 0 2.000 0 0 

  

732 Донације од           
међународних     
организација 0 0  13.729 0 0 13.729 0 0 

  
733 Трансфери од других 

нивоа власти 182.714 182.714 100,00 53.228 46.396 87,16 235.943 229.110 97,10 
 74  Други приходи 8.800 3.622 41,15 2.380 4.161 174,83 11.180 7.783 69,61 
  741 Приходи од имовине 4.300 879 20,44 0 0 0  4.300 879 20,44 

  
742 Приходи од продаје 

добара и услуга 1.800 642 35,66 0 3.532  1.800 4.174 231,88 
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743 Новчане казне и 
одузета имовинска 
корист 2.500 2.093 83,72 0 0 0  2.500 2.093 83,72 

  

744 Добровољни 
трансфери од 
физичких и правних 
лица 1.030 0 0 0 0 0 1.030 0 0 

  
745 Мешовити и 

неодређени приходи 200 8 0,04 1.350 629 46,59 1.550 637 41,09 

 

77 

 

Mеморандумске 
ставке за рефундацију 
расхода 0 0 0 0 1.308 0 0 1.308 0 

 
 771 Mеморан. ставке за 

рефундацију расхода                     0                     0 0 0 1.308 0 0 1.308 0 

  

772 Mеморандумске 
ставке за 
рефундацију расхода 
из претходне године 

                      
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
78  

Трансфер између 
буџетских корисника  3      3  

 
 781 

Трансфер између 
буџетских корисника  3      3  

8 

  

ПРИМАЊА ОД 
ПРОДАЈЕ 
НЕФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 200 314 157,00 0 0 0 200 314 157,00 

 
81 

 
Примања од продаје 
основних средстава 200 314 157,00 0 0 0 200 314 157,00 

 
 811 Примања од продаје 

непокретности            

 
 812 Примања од продаје 

покретне имовине 
                       

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
82  Примања од продаје 

залиха 0   0 0 0 0 0 0 
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821 Примања од продаје 

робних резерви 0   0 0 0 0 0 0 

  
822 Примања од продаје 

залиха производње    0 0 0 0 0 0 

  
823 Примања од продаје 

робе за даљу продају    0 0 0 0 0 0 
9 

  

ПРИМАЊА ОД 
ЗАДУЖИВАЊА И 
ПРОДАЈЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ          

 
91 

 
Примања од 
задуживања 0   0 0 0 0 0 0 

  
911 Примања од домаћих 

задуживања 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
92 

 
Примања од продаје 
финансијске имовине 0 0 0    0 0 0 

  

921 Примања од продаје 
домаће финансијске 
имовине 0 0 0    0 0 0 

      УКУПНО: 378.218 298.694 78,97 70.687 50.557 71,52 448.905 349.251 77,80 
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Расходи и издаци, исказани према економској класификацији, остварени су у следећим износима: 
у хиљ.динара 

 

К
л

ас
а 

К
ат

ег
 

Г
ру

п
а 

Врсте расхода и 
издатака 

Средства из буџета   Средства из осталих извора Укупна јавна средства 

План 
2016. 

Остварење 
2016. 

% 
оства

р. 
План 2016. 

Остварење 
2016. 

%  
оства

р. 
 

План 2016. 
Остварење 

2016. 
% 

оств. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

4   
ТЕКУЋИ 
РАСХОДИ  334.600 273.582 81,76 52.238 37.654 72.08 386.838 311.236 80,45 

 
4
1  Расходи за запослене 68.912 67.299 97,65 6.421 5.217 81,24  75.333 72.516 96,26 

  
41
1 

Плате и додаци 
запослених 52.365 50.620  3.600 3.008  55.965 53.628  

  
41
2 

Социјални доприноси 
на терет послодавца 9.632 9.499  373 83  10.005 9.582  

  
41
3 Накнаде у натури 80 0  10   90 0  

  
41
4 

Социјална давања 
запосленима 1.730 2.742  2.413 0  4.143 2.742  

  
41
5 Накнаде за запослене 2.050 1.927  25 192  2.075 2.119  

  

41
6 

Награде, бонуси и 
остали посебни 
расходи 3.055 2.511   1.934  3.055 4.445  

 
4
2 

 Коришћење услуга и 
роба 169.947 129.435  29.011 14.655  168.958 144.090  

  
42
1 Стални трошкови 37.047 30.034  1.436 491  38.483 30.525  

  
42
2 Трошкови путовања 2.856 1.523  507 364  3.363 1.887  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  
42
3 Услуге по уговору 37.954 33.252  13.311 4.213  51.266 37.485  

  
42
4 

Специјализоване 
услуге 5.780 3.380  852 620  6.632 4.000  

  
42
5 

Текуће поправке и 
одржавање 65.980 47.236  7.961 7.512  73.942 54.748  

  
42
6 Материјал 20.327 14.010  4.944 1.455  25.272 15.465  

 
4
4 

 
Отплата камата 1.054 544  0 510  1.054 1.054  

 
 44

1 
Отплата домаћих 
камата 1.054 544  0 510  1.054 1.054  

 
 44

4 
Пратећи трошкови 
задуживања 0 0  0 0  100 0  

 
4
5 

 
Субвенције 7.270 0  15.000 15.000  22.270 15.000  

 4
6  

Донације и 
трансфери 67.686 57.979  1.370 746  69.058 58.725  

 

 
46
31 

Текући трансфери 
осталим нивоима 
власти 34.403 41.406  970 399  34.374 41.804  

 

 46
32 

Капитални 
трансфери осталим 
нивоима власти 12.042 874  0 0  12.042 874  

 

 46
4 

Дотације организ. 
обав. социјалног  
осигурања 13.075 9.994  0 0  13.075 9.994  

 
 46

5 
Остале донације, 
дотације и трансфери 8.166 5.706  400 347  8.567 6.053  

 
4
7 

 
Социјална помоћ 3.150 2.763  0 1.293  3.150 4.056  

  
47
2 

Накнаде за социјалну 
заштиту из буџета 3.150 2.763  0 1.293  3.150 4.056  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 4

8  Остали расходи 16.580 15.562  435 233  17.015 15.795  

 
 48

1 
Дотације невладиним 
организацијама 9.800 9.447  333 0  10.133 9.447  

  
48
2 

Порези, обавезне 
таксе, казне и пенали 381 251  52 233  433 484  

 

 
48
3 

Новчане казне и 
пенали по решењу 
судова 5.168 4.930  50 0  5.218 4.930  

 

 

48
4 

Накнада штете 
настале услед 
елементарних 
непогода и 
др.природних узрока 1.000 703  0 0  1.000 703  

  

48
5 

Накнада штете 
нанете од стране 
државних органа 231 231  0 0  231 231  

 
4
9 

 Административни 
трансфери буџета 3.518 0  0 0  3.518 0  

  

49
91
1 Стална резерва 500 0  0 0  500 0  

  

49
91
2 Текућа резерва 5.706 1.973  0 0  5.706 1.973  

5  
 КАПИТАЛНИ 

ИЗДАЦИ 70.138 44.750  18.448 882  88.587 45.632  

 
5
1 

 
Основна средства 69.118 44.469  18.448 882  87.567 45.351  

  
51
1 Зграде и грађевински  61.377 38.985  13.922 0  75.300 38.985  

  
51
2 Машине и опрема 7.241 5.018  4.496 416  11.737 5.700  
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51
5 

Нематеријална 
имовина 500 466  30 0  530 466  

 
5
4 

 
Природна имовина 1.000 281  0 0  1.000 281  

  
54
1 Земљиште 1.000 281  0 0  1.000 281  

6  

 ИЗДАЦИ ЗА 
ОТПЛАТУ 
КРЕДИТА  11.941 574 4,81 0 11.367 0 11.941 11.941 

100,0
0 

 
6
1 

 
Отплата главнице 1 474 4,00 0 11.367 0 11.841 11.841 

100,0
0 

  

61
1 

Отплата главнице 
домаћим 
кредиторима 11841 474 4,00 0 11.367 0 11.841 11.841 

100,0
0 

 
6
2 

 Набавка 
финансијске 
имовине 100 100 100,00 0 0 0,00 100 100 

100,0
0 

  
62
0 

Набавка финансијске 
имовине 100 100 100,00 0 0 0,00 100 100 

100,0
0 

      УКУПНИ ЈАВНИРАСХОДИ: 378.218 321.960 85,12 70.687 43.385 61,37 484.905 365.345 75,34 
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Члан 9. 
 
           Одлука о буџету општине Рача за 2016. годину донета је на седници Скупштине 
општине Рача  одржаној дана 25.12.2015. године Средства буџета из свих извора финансирања 
утврђена су у износу од 559.961.239 динара од чега су буџетски приходи планирани у износу 
од 533.458.799 динара, а приходи из осталих извора у износу од 26.502.540  динара. Текући 
расходи и издаци  су планирани у износу  од 559.961.239 динара.  
 
         24.03.2016. године Скупштина је усвојила Одлуку о првом ребалансу о буџета за 
2016.годину. Основни разлог за први ребаланс буџета је набавка опреме,повећање износа 
надокнаде штете као и накнаде за јубиларне награде. По првом ребалансу буџета за 2016. 
годину средства буџета из свих извора финансирања утврђена су у износу од 599.261.339 
динара  за 39.300.100 динара већи.  
 01.08.2016. године Скупштина је усвојила Одлуку о другом ребалансу о буџету за 2016. 
годину. Разлог за други ребаланс је одустајање од плана изградње путева због немања 
пројеката. По другом ребалансу буџета за 2016. годину средства из буџета свих извора 
финансирања утврђена су у износу од 583.410.499 динара за 15.850.840 динара мањи. 
 08.11.216. године. Скупштина је усвојила Одлуку о трећем ребалансу о буџету за 2016. 
годину. Разлог за трећи ребаланс је добијена средства од стране Министарства за 
пољопривреду- атарски путеви. По трећем ребалансу буџета за 2016. годину средства из 
буџрта свих извора финансирања утврђена су у износу од 592.169.765 динара за 8.759.266 
динара је већи. 
 29.11.2016. године Скупштина је усвојила Одлуку о четвртом  ребалансу о буџету за 
2016. годину. Разлог је гашење ЈП Дирекција за изградњу Рача, као оснивач Јавног предузећа 
Општина Рача је правни следбеник, извршено је усаглашавање прихода и примања са 
расходима и издацима. По четвртом ребалансу буџета за 2016. Годину средства из буџета свих 
извора финансирања утврђена су у износу од 515.086.320 динара за 77.083.445 динара мање. 

   На седници од 27.12.2016. године , Скупштина општине је донела Одлуку о петом 
ребалансу буџета општине Рача за 2016. годину. Укупан буџет је смањен на 489.140.599  
динара, за 25.945.721 динара мање. Углавном је извршено усклађивање планираних расхода  
са реализацијом  средстава код  корисника. 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 10. 
 

Одлука о Завршном рачуну буџетаопштине Рача за 2016. годину сачињена је на основу 
образаца завршног рачуна: Биланс стања на дан 31.12.2016. године (Образац 1), Биланс прихода 
и расхода у периоду од 1.1.2016. до 31.12.2016. године (Образац 2), Извештај о капиталним 
издацима и примањима у периоду од 1.1.2016. до 31.12.2016. године (Образац 3), Извештај о 
новчаним токовима у периоду од 1.1.2016. до 31.12.2016. године (Образац 4), Извештај о 
извршењу буџета у периоду од 1.1.2016. до 31.12.2016. године (Образац 5). 

Саставни део Одлуке о завршном рачуну буџетаопштине Рача за 2016. годину су следећи 
прилози: 

1. Објашњење одступања измеђуодобрених средстава и извршења за период 1.1 - 31.12.2015. 
године(Прилог 1.) 
2. Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и 
капитала и извршеним отплатама дугова у 2016. години (Прилог 2.) 
3. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 1.1 - 
31.12.2016. године (Прилог 3.) 
4. Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја за 2016. годину општине 
Рача (Прилог 4.) 
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Члан 11. 
 

Одлуку о завршном рачуну буџета општине Рача за 2016. годину доставити Управи за 
трезор најкасније до 15. јуна 2017. године. 

 

Члан 12. 

Одлука о завршном рачуну буџета општине Рача за 2016. годину ступа на снагу наредног 
дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине Рача". 
 
 

       СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 

Број: 020-75/2017- I -01             ПРЕДСЕДНИК 
Дана:  19.06.2017. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
               Душан Ђоковић, с.р. 
 
 
 

И З В Е Ш Т А Ј И 
ПО ЧЛАНУ 79. СТАВ 1. ТАЧКА 1.ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ  

 
(''СЛ.ГЛАСНИК РС'',бр.59/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,62/13, 63/13-

исправка,108/13,142/14, 68/15-др. Закон, 103/15 и 99/2016 )    
 

 
 

ПРИЛОГ  1 
 

ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА 
ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕЊА 

ЗА ПЕРИОД 01.01.2016. до 31.12.2016. године 
 

 
 Одлуком о буџету општине Рача за 2016.годину (''Сл.гласник општине Рача '', бр. 
25/2015, 5/2016,21/2016, 36/2016, 39/2016 и 42/2016) планирани су приходи, примања и пренета 
неутрошена средства из претходне године у износу од  489.140.599 динара. У укупно 
планираним средствима, средства из буџета (01) износе 418.453.185 динара, а средства из 
осталих извора (Републике-07, сопствена средства-04, и пренета неутрошена средства из 
претходне године) износе 70.687.414динара. 
  Из Извештаја о извршењу Буџета за 2016. годину се види да нема одступања 
између одобрених средстава и извршења. 

 
 
 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, 
Ненад Савковић, с.р. 
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     ПРИЛОГ  2 
 

ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА, ЗАДУЖЕЊУ НА ДОМАЋЕМ И 
СТРАНОМ ТРЖИШТУ НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМАДУГА 
 
У буџетској 2016. години Општина Рача није примила ни једну донацију. 
У извештајном периоду Општина Рача није се кредитно задуживала на домаћем ни на страном 
тржишту новца и капитала, већ је уредно плаћала доспеле ануитете по постојећим кредитима. 
            Укупни расходи за отплату кредита у извештајном периоду износе 8.477.112,54 динара, 
(611411) и 1.053.754,36 динара (441441) што укупно износи 9.530.866,90 динара. 
            Износ од 7.365.304,41 динара уплаћен је банци Интеса А.Д. Београд, поштујући 
ануитетни план по уговору  заведеном  код Општинске управе Рача бр. 401-257/2011-III од 
01.09.2011. године за наменски кредит одобрен у износу од 297.753,29 ЕУР по средњем курсу 
на дан пуштања кредита у течај. Кредит је уговорен са валутном клаузулом, роком отплате до 
29.08.2018. године, каматном стопом у износу ЕУРИБОР 3М+4,4%, уз напомену да је прва 
рата плаћена 29.11.2013. године. 01.01.2016. године обавеза по наведеном кредиту је износила 
18.190.975,89 динара, a 31.12.2016. године11.810.118,29  динара.  
            Такође су  у извештајном периоду  2016. године плаћени доспели ануитети Фонду за 
развој Републике Србије, у укупном износу од 2.165.562,49 динара, по основу Уговора о 
комисиону бр. 021-187/11-III,који је закључен у складу са чланом 5. Уредбе о начину 
предлагања пројеката чија је реализација у функцији подстицања грађевинске индустрије РС 
и праћењу динамике финансирања тих пројеката. Обавеза по наведеном уговору на дан 
31.12.2016. године износи: 0,00 динара кредит је исплаћен стим што Фонд за развој треба да 
нам врати 4.878,37 динара износ је усаглашен са Фондом за развој.   
 
 
                                                                                          ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, 

   Ненад Савковић, с.р. 
 
 

ПРИЛОГ 3 
 

ИЗВЕШТАЈ О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

У оквиру буџета део планираних прихода не распоређује се унапред, већ се задржава на име 
текуће буџетске резерве.Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за 
које нису извршене апропријације, или за сврхе за које се у току године покаже да 
апропријације нису биле довољне, највише до 2,5 % укупних прихода и примања од продаје 
нефинансијске имовине буџета за текућу годину, сходно члану 69. Закона о буџетском 
систему. 
           На предлог одељења за привреду, буџет и финансије, јавне набавке и утврђивање, 
наплату и контролу јавних прихода, извршни орган, односно Председник Општине доноси 
решење о употреби средстава текуће буџетске резерве. На крају извештајног периода износ 
текуће буџетске резерве је 3.733.215,00  динара, док су у истом периоду утрошена у износу од 
1.973.437,00 динара, о чијем коришћењу су донета следећа решења: 
 
I     Решењемброј: 401- 143 /2016-III-01од 11 .05.2016.године, из средстава утврђених Одлуком 
о буџету општине Рача за 2016. годину,  Раздео 4, Глава1, програмска класификација 0602-
009, позиција 247, функционална класификација 112,извор финансирања 01,  економска 
класификација 499120- Средства резерве – текућа буџетска резерва, одобравају се средства за  
финансирање редовне делатности  у 2016. години, одобравају се средства у износу од 
572.000,00 динара, и распоређују у оквиру: 
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                                    Раздела 1, глава 1, програмска класификација 0602-001, функционална 
класификација 160, извор финансирања 01; -  позиција 249, економска класификација: 
416 – Накнада члановима комисије – 550.000,00  динара –позиција 250, економска 
класификација – -421-Стални трошкови-22.000,00 динара. 
 
II         Решењемброј: 401- 196 /2016-II-01од 11.07.2016.године, изсредстава утврђених 
Одлуком о буџету општине Рача за 2016. годину,  Раздео 4, Глава1, програмска класификација 
0602-009, позиција 247, функционална класификација 112,извор финансирања 01,  економска 
класификација 499120- Средства резерве – текућа буџетска резерва, одобравају се средства за  
финансирање редовне делатности  у 2016. години,одобравају се средства у износу од 93.980,37 
динара, и распоређују у оквиру: 

                                    Раздела 1, глава 1, програмска класификација 2002-0001, функционална 
класификација 912, извор финансирања 01; -  позиција 233, економска класификација: 

421311– трошкови водовода и канализације – 93.980,37  динара  
 
III           Решењемброј: 401- 81 /2016-IV-01од 28 .10.2016.године, из средстава утврђених 
Одлуком о буџету општине Рача за 2016. годину,  Раздео 4, Глава1, програмска класификација 
0602-0009, позиција 247, функционална класификација 112,извор финансирања 01,  економска 
класификација 499120- Средства резерве – текућа буџетска резерва, одобравају се средства за  
финансирање редовне делатности  у 2016. години,одобравају се средства у износу од 
150.000,00 динара, и распоређују у оквиру: 
 

                 Раздела 2, глава 2.1, програмска класификација 0602-001, функционална класификација 111, 
извор финансирања 01, економска класификација: 
 421 – стални трошкови , позиција  026 – 10.000,00  динара  
   426 – материјал,позиција 030 - 140.000,00 динара 
 
 
IV   Решењемброј: 401- 366 /2016-II-01од 23 .11.2016.године, из средстава утврђених Одлуком 
о буџету општине Рача за 2016. годину,  Раздео 4, Глава1, програмска класификација 0602-
0009, позиција 247, функционална класификација 112,извор финансирања 01,  економска 
класификација 499120- Средства резерве – текућа буџетска резерва, одобравају се средства за  
финансирање редовне делатности  у 2016. години,одобравају се средства у износу од 
197.000,00 динара, и распоређују у оквиру: 

 
Програмске класификације 1101-0001, функционална класификација 620, извор финансирања 
01; -  позиције 119, економска класификација: 

                                 421 – стални трошкови-197.000,00 динара; 
 

V   Решењемброј: 401- 436 /2016-II-01од 16 .12.2016.године, из средстава утврђених Одлуком 
о буџету општине Рача за 2016. годину,  Раздео 4, Глава1, програмска класификација 0602-
0009, позиција 247, функционална класификација 112,извор финансирања 01,  економска 
класификација 499120- Средства резерве – текућа буџетска резерва, одобравају се средства за  
финансирање редовне делатности  у 2016. години,одобравају се средства у износу од 
960.457,23 динара, и распоређују у оквиру: 

 
Програмске класификације 0602-001, функционална класификација 130, извор финансирања 
01; -  позиције 073, економска класификација: 

                                 412 – 3.193,79 динара 
               Позиција:084,економска класификација-465-34.048,14 динара. 

Програмске класификације 1101-0001, функционална класификација 620, извор финансирања 
01; позиција 118 економска класификација: 
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415 – 0,20 динара; 
                                     Програмска класификација1101-0001функционална класификација 453, извор 

финансирања 01 Пројекат 1101-П3- позиција: 133 економска класификација 511-0,31 динар 
                Позиција 140 економска класификација 511-0,13 динара, позиција 150, економска 

класификација 511-0,20 
 

 
ИЗВЕШТАЈ О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
У оквиру буџета део планираних прихода не распоређује се унапред, већ се задржава 

на име текуће сталне резерве.Средства сталне буџетске резерве користе се за отклањање 
последица ванредних околности, највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје 
нефинансијске имовине буџета за текућу годину, сходно члану 70. Закона о буџетском 
систему. 
              Одлуком о буџету општине Рача за 2016. годину („Сл. гласник општине Рача бр. 
25/15), Раздео 4, Глава 1, програмска класификација 0602-0009, на позицији 090, 
функционална класификација 112 финансијски и фискални послови,извор финансирања 01, 
економска класификација 499  Средства резерве, утврђена су средства за сталну буџетску 
резерву у износу од 500.000,00 динара. 

На крају извештајног периода износ сталне буџетске резерве је 500.000,00 динара из 
чега произилази да у буџетској 2016. години није било потребе за  коришћењем средстава 
сталне буџетске резерве за отклањање последица елементарних непогода. 

 
                                                                                        ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, 

   Ненад Савковић, с.р. 
 
 
 

ПРИЛОГ  4 
 

ИЗВЕШТАЈ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 
О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЗА ПЕРИОД   

  01.01.2016. до 31.12.2016.године 
 
 

 Извештај екстерне ревизорске инститиције број 401-342/2017-IV-03-1 од 12.06.2017. 
године  је саставни део ове Одлуке и  прикључен је као Прилог 4 овој Одлуци. 

 
 

                                                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, 
     Ненад Савковић, с.р. 
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Скупштина општина Рача, на основу члана 20. став 1. тачка 17),  32. став 1. тачка 6) 
Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" бр. 129/07 и 83/2014-др.закон, 101/2016-др. 
закон), и члана 45. став 1. тачка 7) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 
06/08, 02/10, 12/10 и 13/2017), а у вези са чланом 9. Закона о социјалној заштити ("Сл. гласник 
РС", број 24/11), на предлог Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 
19.06.2016.године,  донела је: 

 
О Д Л У К У  

о измени и допуни одлуке о правима у социјалној заштити 
из надлежности општине Рача 

 
Члан 1 

Овом Одлуком се врше измене и допуне Одлуке о правима у социјалној заштити из 
надлежности општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, бр. 25/15, 5/16 и 22/16), у даљем 
тексту „Одлука“. 
 

Члан 2.  
Мења се члан 6. Одлуке тако да сада гласи: 
 
„Помоћ у кући пружа се старим, инвалидним и хронично оболелим лицима за која је Центар 
за социјални рад утврдио потребу и целисходност обезбеђивања овог облика социјалне 
заштите, а нарочито лицима код којих је утврђена потреба за негом и помоћи од стране другог 
лица. 
Услугом помоћи у кући обезбеђује се подршка у задовољавању свакодневних животних 
потреба у стану корисника, како би се унапредио квалитет живота старијих лица, особа са 
инвалидитетом и хронично оболелих лица и смањио број њиховог смештања у институције. 
Помоћ у кући се обезбеђује ангажовањем лиценцираног пружаоца услуге Помоћ у кући. 
Пружалац услуге ангажује геронтодомаћице, ради одржавања личне хигијене корисника и 
хигијене стана, набавке намирница, припремања оброка, плаћања рачуна, помоћи при кретању 
и обављању других послова у зависности од потреба корисника. 
 Пружалац услуге Помоћ у кући ангажује одређени број стручних радника и администратора 
у зависности од броја корисника услуге. 
Критријуме и мерила за кориснике услуге Помоћ у кући, као и учешће корисника у 
трошковима услуге, утврђује Општинско Веће. 
Општина Рача ће средства за спровођење услуге Помоћ у кући обезбедити из буџетских 
средстава, донаторских средстава и учешћем корисника у плаћању услуге. 
Општина Рача може потписати споразум са општинама Баточина и Лапово, којим ће се 
дефинисати заједничко аплицирања код донатора и координисати активности приликом 
припреме и спровођења јевних набавки за услугу Помоћ у кући и других облика подршке 
маргинализованим групама.“ 

 
Члан 3. 

Мења се члан 7. Одлуке тако да сада гласи: 
 
„Признавање права  на услугу Помоћ у кући остварује се посредством Центра за социјални 
рад издавањем Упута потенцијалним корисницима.“ 
 

Члан 4. 
Остале одредбе Одлуке остају непромењене. 
 
  



Број 15, страна 27 Службени гласник општине Рача 19.06.2017. године 

Члан 5. 
 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном Гласнику 
општине Рача“. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
   
Број: 020-76/2017-I-01                        ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 19.06.2017. године                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

                                                                             Душан Ђоковић, с.р. 
 
 
 

Скупштина опшптине Рача на седници одржаној дана 19.06.2017.године,  на основу 
члана 45 става 1. тачке 22. Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“ бр. 6/08, 2/10 и 
12/10, 13/17), на предлог Општинског већа општине Рача, донела је  
 

О Д Л У К У 
 

1. Даје се сагласност на Програм сакупљања, одвожења и депоновања смећа за 
2018.годину ФЦЦ Врбак ДОО, Лапово, број 586/17 од 11.05.2017.године.  

 
 

2. Одлуку ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Рача". 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 

 
Број: 020-77/2017-I-01                        ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 19.06.2017. године                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

                                                                             Душан Ђоковић, с.р. 
 
 
 

Скупштина оштине Рача, на седници одржаној дана 19.06.2017. године, на основу чл. 
26 ст. 1.тачка 3, и чл. 29 ст.4. Закона о јавној својини ( "Службени гласник РС", број 72/11, 
88/13, 105/14, 104/16-др.закон и 108/16), чл. 3 Уредбе о условима прибављања и отуђења 
непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима 
јавног надметања и прикупљања писмених понуда ("Службени гласник РС", број 24/12, 48/15 
и 99/15), и чл. 19. и 20. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини 
општине Рача ("Службени гласник општине Рача", број 24/2015), на предлог Општинског већа 
општине Рача, донела је:  

 
О Д Л У К У 

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

ПУТЕМ РАЗМЕНЕ НЕПОКРЕТНОСТИ 
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Овом Одлуком покреће се поступак прибављања непокретности у јавну својину 
општине Рача путем размене са другим носиоцем права јавне својине Републиком Србијом, 
Министарством финансија Пореска управа Београд- филијала Крагујевац тако што :  

Општина Рача, носилац јавне својине на кп. бр. 515/5, земљиште под зградом-објектом 
у површини од 0.02.83 ха, земљиште под зградом-објектом у површини од 0.01.72 ха, 
земљиште  уз зграду-објекат  у површини од 0.09.85 ха, објекат број 1-стамбена зграда за 
колективно становање у површини од 566 м2 (приземље и спрат) и објекат број 2-помоћна 
зграда-магацин у површини од 172 м2, све уписано у ЛН. бр. 1234 КО Рача са уделом 1/1, 
преноси у јавну својину Републике Србије, Министарство финансија пореска управа Београд 
- филијала Крагујевац, а  

Република Србија, Министарство финансија пореска управа Београд - филијала 
Крагујевац преноси у јавну својину Општине Рача, део кп. бр. 90. са уделом 480/32385, 
земљиште под зградом и објектом у површини од 0.04.80 и зграду број 2- зграда пословних 
услуга у површини од 828,02 м2 (приземље и спрат) уписаних у Л.Н. 1251 К.О. Рача.  

Носиоци права јавне својине преносе своје право на напред наведеним 
непокретностима на другог носиоца јавне својине из разлога оправданости и целисходности и 
бољег коришћења непокретности.  

Након спроведеног поступка и добијања сагласности надлежних органа Републике 
Србије, Скупштина општине Рача на предлог Општинског већа донеће Решење о прибављању 
непокретности.  

Даном доношења ове Одлуке престаје да важи Одлука о покретању поступка 
прибављања непокретности у јавну својину општине Рача непосредном погодбом путем 
размене непокретности бр. 020-180/2016-I-01 од 30.12.2016. године. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а исту објавити у “Службеном гласнику“ 
општине Рача.  

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Захтевом за размену непокретности бр. 46-157/17-III-01 од 15.05.2017. године општина 

Рача се обратила Републици Србији, Министарству финансија, Пореској управи Београд-
Филијали Крагујевац и исту обавестила о својој намери да са Републиком Србијом, 
Министарством финансија, Пореском управом Београд-Филијалом Крагујевац изврши 
размену непокретности наведених у изреци ове Одлуке. 

По захтеву општине Рача за процену вредности непокретности бр. 46-158/2017-IV-00 
од 15.05.2017. године, Комисија Пореске управе, Филијале Крагујевац извршила је процену и 
једне и друге непокретности и дана 22.05.2017. године доставила Записник о процени 
непокретности бр. 049-464-8-01222-1/2017 дела кп.бр. 90 и пословне зграде бр. 2 која се на њој 
налази са утврђеном вредности објекта и земљишта у износу од 15.922.680,00 динара. 
Комисија је извршила и процену вредности кп.бр. 515/5 и два објекта који се на истој налазе и 
утврдила вредност у износу од 15.922.680,00 динара, што је констатовано у Записнику о 
процени непокретности бр. 049-464-8-01222/2017 од 22.05.2017. године. 

Из наведених Записника о процени вредности непокретности се јасно може утврдити 
да размењене непокретности имају исту вредност, те испуњавају услове за размену 
непокретности утврђене Законом о јавној својини и Уредбом о условима прибављања и 
отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и 
поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда. 

Пореска управа, Филијала Крагујевац, ће на размењеној непокретности, на кп.бр. 515/5 
формирати регионалну архиву за подрчје Регионалног центра Крагујевац који обухвата 
пореске управе шумадијског, моравичког и рашког управног округа, а са друге стране општина 
Рача ће добијену непокретност понудити потенцијалним инвеститорима, за шта већ постоји 
интересовање и чека се окончање поступка размене, што би довело до новог запошљавања у 
општини Рача, па самим тим до повећања животног стандарда житеља наше општине. 
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На основу свега изнетог одлучено је као у изреци ове Одлуке. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о покретању поступка 

прибављања непокретности у јавну својину општине Рача непосредном погодбом путем 
размене непокретности бр. 020-180/2016-I-01 од 30.12.2016. године.  

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 

Број: 020-80/2017-I-01                                                                          ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 19.06.2017. године                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА  
                                                                                                               Душан Ђоковић, с.р. 
 
 
 
На основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајнама и јединицама локалне 
самоуправе ("Сл. гласник РС", број 21/2016), Уредбе о критеријумима за разврставање радних 
места и мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајнама и јединицама 
локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", број 88/2016), и члана 26. Одлуке о организацији 
општинске управе (Сл.гласник општине рача“, број 5/2017) Општинско веће општине Рача, на 
предлог начелника Оппштинске управе општине Рача, дана 19.05.2017. године усвојило је 
следећи: 

 
ПРАВИЛНИК 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 
 О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И 

СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА 
 У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ 

 ОПШТИНЕ РАЧА 
 

Члан 1. 
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 

општинској управи општине Рача број 110-7/2017-II-01 од 13.03.2017. године (у даљем тексту 
„Правилник“ мења се у члану 20., тачки 41. ставка Стручна спрема, тако да сада гласи: 

 
„Стручна спрема: високо образовање у области друштвених наука стечено на 

студијама другог степена (дипломске академске студије – мастер, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке струковне студије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године (VII степен-дипл.новинар) односно високо образовање на основним 
студијама у трајању од четири године обима 240 ЕСПБ бодова, или високо образовање стечено 
у складу са прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању.“ 

 
Члан 2. 

 Остале одредбе Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
места у општинској управи општине Рача број 110-7/2017-II-01 од 13.03.2017. године остају 
непромењене. 
 

Члан 3. 
Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.  
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Члан 4. 
Правилник објавити у Службеном гласнику општине Рача. 

                                    
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 
Број:110-10/2017-II-01       ПРЕДСЕДНИК 
Датум: 19.05.2017. године             Ненад Савковић, с.р. 
 
 
   Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 19.06.2017. године, на основу 
члана 54. Закона о добробити животиња (''Сл. гласник РС'', бр. 41/09), члана 20.  Закона о 
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'', 129/07, 83/14 и 101/2016) и члана 45. Статута општине 
Рача (''Сл. гласник општине Рача“, бр 6/2008, 2/10, 12/10 и 13/2017), на предлог Општинског 
већа, донела је: 
  

ПРОГРАМ 
 КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ ПАСА И МАЧАКА  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЧА 
  

1. У В О Д 
 

Стварање популације паса и мачака на улицама наше општине, јавних површина, 
насељених места и поља, резултат је напуштања кућних љубимаца од стране њихових 
власника. Сада већ бивши кућни љубимци препуштени сами себи, у борби за голи живот, а у 
недостатку хране и неге, плус њихово удруживање и хордашење постају велики проблем за 
животну средину где се крећу. Познато је такође, да је њихово размножавање веома 
прогресивно, па се популација паса луталица тиме стално увећава.  

Због тога је неопходно  
1. Применити важеће одредбе Закона  
2. Стимулисати мере за стерилизацију, вакцинацију и обележавање паса  
3. формирати ЗОО хигијенску службу  
Закон о добробити животиња, који је донешен, у складу је са европским стандардима и 

одређује начине поступања са животињама, заштиту животиња од злостављања, заштиту 
добробити животиња при лишавању живота, држању, узгоју, клању итд. Закон у чл. 54. 
одређује да органи јединица локалне самоуправе дужни су да израде и спроводе Програм 
контроле и смањења популације напуштених паса и мачака према специфичностима средине.  

Законом о ветеринарству, између осталог, уређује се заштита и унапређење здравља 
животиња, утврђују се заразне болести животиња и мере за спречавање ширења, сузбијањa и 
искорењивањa заразних болести животиња и болести које се са животиња могу пренети на 
људе. Уређују се и услови за држање животиња, од врсте објеката па до храњења, хигијенско 
санитарних услова итд.  

 
Напуштен је сваки пас који се нађе на јавном месту без надзора власника и који није 

регистрован и обележен у складу са Законом;  
Луталица је пас који се нађе на јавном месту без надзора власника а исти је обележен 

уградњом микрочипа или тетовираним бројем те је на основу тога могуће пронаћи његовог 
власника.  

 
2. САДАШЊЕ СТАЊЕ И ОЦЕНА 

 
 Општина Рача од 2009. године, због повећаног броја паса на јавним површинама па 

самим тим и напада на људе и домаће животиње, има закључен уговор са зоохигијенском 
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службом која обавља послове хватања и збрињавања напуштених животиња у прихватилиште 
за животиње, нешкодљиво уклањање лешева и животиња са јавних површина за узгој, 
дресуру, излагање и промет животиња. И поред свих наведених и спроведених мера на 
територији општине Рача број паса луталица и напуштених паса није се значајно смањио, па 
се приступило изради овог Програма. 

 
3. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА КОНТРОЛЕ И СМАЊЕЊА ПОПУЛАЦИЈЕ ПАСА  
 
3.1. Основе за реализацију програма 
 
 Основе за реализацију програма чини:  
- Законска регулатива:  
1. Закон о ветеринарству («Сл.гласник Републике Србије», бр.91/05) 
 2. Закон о добробити животиња («Сл.гласник Републике Србије», бр.41/09)  
3. Правилник о начину нешкодљивог уклањања животињских лешева и отпадака 

животињског порекла (из 1989.)  
4. Правилник о мерама за заштиту од мучења (из 1994.)  
5. Правилник о обележавању паса и вођењу евиденције о обележеним псима 

(«Сл.гласник Републике Србије», бр.115/05)  
6. Одлука о држању домаћих животиња која је прописала ефективне, превентивне мере 

које се односе на регистрацију и обележевање паса, вакцинацију, одговорност власника, 
забрану напуштања кућних љубимаца и поступке са напуштеним животињама. 

 - Регистрација и обележавање свих паса је кључна и превентивна мера, којом је 
олакшан надзор над њиховим кретањем, трговином, превозом, односно проналажењем 
изгубљених, напуштених и отуђених љубимаца. На тај начин сваки пас би био евидентиран и 
знао би се његов власник.  

- Стерилизација је најефикаснија мера којом се смањује популација паса, регулише 
бројност популације у прихватилиштима, као и неконтролисана репродукција напуштених 
паса.  

- Удомљавање паса је најхуманији начин збрињавања напуштених животиња. Све 
животиње које се дају на удомљавање морају бити вакцинисане, стерилисане и обележене.  

  
- Образовање и информисање – циљеви образовања и информисања су упознавање 

власника паса, као и грађана, са особинама и потребама паса, сопственим мотивима држања 
паса, законским обавезама власника паса. Поред тога грађанство се мора упознати са 
елементима Програма контроле и смањења популације паса луталица у циљу бољег 
разумевања права и одговорности свих учесника у ланцу решавања проблема, а нарочито 
обавеза власника паса.  

- Еутаназија је лишавање живота животиња на хуман начин и једна је од мера контроле 
и решавања ове проблематике. Закон о добробити животиња у члану 15 одређује када се 
животиња може лишити живота.  

 
За наш Програм битне су следеће тачке:  
1) ако је повређена, неизлечиво болесна, телесно деформисана или на други начин 

патолошки онеспособљена тако да опоравак није могућ, а живот за њу представља бол, патњу, 
страх и стрес;   

2) ако је достигла старост па јој отказују основне животне функције;  
3) ако се лишавањем живота спречава ширење, односно ако се сузбијају и искорењују 

заразне болести, у складу са законом којим се уређује ветеринарство;  
4) ако животиња не може да се прилагоди условима смештаја, а њено пуштање на 

слободу представља опасност за људе, друге животиње и животну средину;  
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5) ако је лишавање животиње живота од веће користи за њену добробит него што су 
патње од даљег живота, у складу са мишљењем ветеринара.  

 
- Финансирање – да би Програм у целости био реализован потребно је предвидети и 

обезбедити финансијска средства за рад и функционисање прихватилишта, као и за 
превентивне мере здравствене заштите (обележавање, вакцинација, стерилизација и 
еутаназија). 

 Средстава се обезбеђују из:  
- буџета локалне самоуправе;  
- надлежног Министарства;  
- донација.  
 
3.2. Разлози за примену програма  
 
Све досадашње мере, које су се спроводиле, нису дале одговарајуће резултате. Са једне 

стране, пси су животиње, за које се сматра да су човекови највећи пријатељи и људи желе да 
их заштите, а са друге стране, када су угрожени (да ли због недостатка хране, неге и сл.) 
постају опасне по људе, посебно децу, домаће животиње, а највећу опасност представљају као 
носиоци заразних болести које су заједничке и за псе и за људе. Овај програм је настао као 
резултат неслагања са досадашњим начином решавања проблема паса луталица. Циљ је 
хуманији и савременији приступ решавању овог проблема у складу са важећом правном 
регулативом.  

Основни разлози за примену Програма су:  
Социјално - безбедносни – нарушавање јавног реда и мира 
 Економска оправданост – трошкови постојања прихватилишта временом ће се 

исплатити – наспрам трошкова које би Локална самоуправа морала да плати у случају 
одштетних захтева грађана.  

Здравствени – спречава се ширење и преношење заразних болести као и болести које 
су заједничке људима и животињама (зоонозе).  

Хигијенско - еколошки - спречава се растурање чврстог отпада и смећа из контејнера, 
канти и депонија, избегава се прљање улица, јавних површина и дечијих игралишта.  

Естетски – лепши изглед града и насељених места, како за грађане тако и за туристе.  
Хумани однос према животињама – хумано поступање са животињама је мера у 

интересу и људи и животиња.  
Едукативни – потреба да се се створи нова клима и пропагирају разни едукативни 

програми намењени подизању укупне свести грађана, нарочито деце о проблемима паса 
луталица.  

 Тако, локална самоуправа, свесна своје одговорности и законске обавезе, када је у 
питању решавање ове проблематике, а у циљу да се понаша одговорно и тако утиче на 
смањење и контролу бројности паса/мачака израдила је овај Програм и потрудиће се да се 
исти у пракси и спроведе. Да би Програм био успешан неопходна је сарадња надлежног 
Министарства, локалне самоуправе, предузећа или организације која управља 
прихватилиштем, ветеринара, Удружења за заштиту животиња и грађана.  

 
3.3. Програм смањења популације  
 
Програм смањења популације паса луталица неопходно је спровести у две фазе:  
I фаза – је спровођење мера смањења популације паса луталица на прихватљив број 

здравих и мирољубивих животиња. Ова фаза би се одвијала у два правца, а спровођење и 
надзор били би паралелни:  

1) Пси познатих власника – успостављање одговорног власништва, – обележавање паса 
микрочиповима и регистрација власника, – стварање јединствене електронске базе података, 
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– контрола здравственог стања (вакцинација против беснила, дехелминтизација), – контрола 
репродукције (подстицање власника да стерилишу своје кућне љубимце). Примена Одлуке о 
држању домаћих животиња.  

2) Пси луталице – масовно хватање и контрола репродукције стерилизацијом, – 
микрочиповање (да сваки пас буде у електронској бази података), – здравствена контрола 
(програм масовне вакцинације), – одвајање здраве и доброћудне популације и вршити активно 
удомљавање, – затим у првој фази овог Програма, после предходног третмана, пси који се не 
удоме, да се пуштају на одређена станишта (значи постепено смањивати број места, где ће се 
они налазити и кретати), – остали пси (агресивни, неприлагодљиви итд.) после максимално 
10 дана проведених у прихватилишту морају бити лишени живота према члану 15. Закона о 
добробити животиња . Рок: трајни задатак. Овим мерама би допринели да кроз прихватилиште 
за релативно кратко време прођу сви пси луталице, буду обележени и здрави, па кад се нађу 
на улици или другој јавној површини не би представљали велику опасност.  

II фаза – стабилизација популације паса луталица У овој фази ће се оформити 
Зоохигијенска служба, која би се бринула о популацији паса луталица, чији број би био у 
стагнацији, а са тежњом да се пси све мање налазе на одређеним стаништима, а здрави пси до 
краја живота сместе у прихватилиште. Временом, део прихватилишта би био реконструисан 
у пансион за трајно смештање паса, урађен зелени појас и стазе за шетање, тако да би 
посетиоци могли да обиђу псе, а тиме се подиже укупна свест грађана, нарочито деце о 
проблемима паса луталица. Значајно би било да се до ове фазе грађани и деца едукују, да се 
на јавне површине враћају само пси који су прошли третман, да су евидентирани, 
стерилисани, вакцинисани и видљиво обележени на увету или огрлицом. Рок: 31.12.2018.год.  

Неопходно је да власници кућних љубимаца буду упознати са обавезама и правима из 
закона, са запрећеним казнама за непоштовање прописа, са циљевима и мерама контроле 
популације кућних љубимаца, јер популација кућних љубимаца има директан утицај на 
популацију напуштених који се слободно крећу на јавним површинама у граду и свим 
насељеним местима у окружењу, стварајући проблеме. Јер кад су животиње прописно 
обележене и регистроване,стварају се услови за лако и брзо проналажење правог власника, 
који ће се много теже одлучити да одбаци или напусти свог љубимца, ако зна да су казне 
значајне, као и трошкови хватања и евентуално насталих штета од напада на људе и домаће 
животиње. Општинска управа кроз примену прописаних мера и доношења одговарајућих 
скупштинских одлука, доћи ће до дугорочног решења по питању контроле и смањења 
популације напуштених паса/мачака.  

 
3.4. Мере и активности у наредном периоду  
 
Да би Програм дао своје праве ефекте, потребно је под хитно направити акциони план, 

који ће обухватити све до сад набројано:  
1. Масовни третман, стерилизација власничких паса  
2. Масовни третман напуштених паса  
3. Израде и усвајање неопходних одлука Општинске управе  
4. Образовање и информисање грађана  
5. Континуирано образовање и заштита радника и свих запослених у прихватилишту 6. 
Интензиван рад на удомљавању паса  
7. Дограђивање неопходне опреме и објеката у прихватилишту и њихово одржавање 

текуће и ванредно  
8. Надстрешице и плато за прање и дезинфекцију  
9. Израда акционог и финансијског плана, на основу истраживања популације луталица  
10. Контрола и санкционисање неодговорних власника у сарадњи са локалним 

(комуналним) и републичким (ветеринарским) службама-по систему «од врата до врата».  
11. Обезбеђење просторије са одговарајућим условима за рад ветеринара у 

прихватилишту.  
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12. Сарадња ветеринара, предузећа које управља прихватилиштем, инспекције, локалне 
управе, грађана, удружења за заштиту животиња, комуналне полиције, медија.  

У циљу обезбеђења одрживости ефеката поменутих пројеката треба извршити: - 
обележавање свих паса на територији општине Рача - подићи капацитете службе за хватања 
паса и рад у прихватилишту, - побољшати сарадњу са удружењима за заштиту животиња по 
питању реализације програма за смањење броја напуштених животиња подићи на максимални 
ниво - обезбедити сарадњу са удружењима грађана, медијима, ветеринарским и другим 
службама, школама. - изменити постојеће одлуке, односно донети нове одлуке које регулишу 
ову област.  

 
4. ФИНАСИЈСКИ ПЛАН 

 
1.  трошкови ветеринарског збрињавања и здравствене контроле ухваћених животиња 

(лекови, вакцинација, обележавање, лечење. 2. трошкови личног дохотка и накнаде за 
запослене раднике;  

3. трошкови обуке, као и здравствене заштите запослених (превентивно вакцинисање);  
4. трошкови исхране животиња у прихватилишту;  
5. материјални трошкови у прихватилишту (гориво, регистрација возила, струја, вода, 

телефон...);  
6. трошкови стерилизације и еутаназије;  
7. одржавање објекта и опреме у прихватилишту;  
8. набавка дезинфекционих средстава;  
9. трошкови превоза и уништавања животињских лешева.  
 
ПРИХОДИ ЗА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА  
1. Буџет општине Рача  
 2. Из делатности прихватилишта  
3. Средства из донација, фондова и сл.  
 

5. ЗАКЉУЧАК 
 

Процењено је да на територији општине има око 1.000 паса од којих су 100 напуштени 
пси. Остали су у домаћинствима и нису евидентирани. Сваки неевидентирани пас или штене 
кога власник избаци на улицу постаје напуштени пас и представља опасност за грађане а 
одговорност за последице њихових напада на грађане и имовину пада на терет локалне 
самоуправе.  

Ради превазилажења наведене ситуације а у складу са позитивним законским 
прописима предложене су мере чији је циљ решавање проблема паса луталица односно 
њихово уклањање са јавних површина, и то:  

- Регистрација, обележавање и микрочиповање свих паса је кључна и превентивна мера, 
којом је олакшан надзор над њиховим кретањем, трговином, превозом, односно 
проналажењем изгубљених, напуштених и отуђених љубимаца. На тај начин сваки пас би био 
евидентиран и знао би се његов власник чиме би се повећала одговорност власника, који своје 
љубимце не могу олако избацити на улицу, а неодговорни власници ће сносити све 
материјалне трошкове за последице дела које направи пас (нападне особу, друге животиње...) 
као и трошкове хватања и збрињавања пса у прихватилишту.  

- Склањањем паса са јавних површина и смештањем у прихватилиште елиминише се 
опасност од уједања грађана и плаћање одштетних захтева уједеним грађанима нестаје, а 
удомљавање паса из прихватилишта је најхуманији начин збрињавања напуштених 
животиња.  
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- Стерилизацијом власничких и невласничких паса/мачака ставља се под контролу и 
смањује се бројност популације паса/мачака без њиховог убијања, које је у Србији забрањено 
(Закон о ветеринарству, Закон о добробити животиња, Кривични закон) 

- Еутаназија је лишавање живота животиња на хуман начин и једна је од мера контроле 
и решавања ове проблематике. 

 - Образовање и информисање – циљеви образовања и информисања су упознавање 
власника паса, као и грађана, са особинама и потребама паса, сопственим мотивима држања 
паса, законским обавезама власника паса.  

Поред тога грађанство се мора упознати са елементима Програма контроле и смањења 
популације паса луталица у циљу бољег разумевања права и одговорности свих учесника у 
ланцу решавања проблема, а нарочито обавеза власника паса. Применом свих ових мера из 
Програма значајнији резултати се могу очекивати за око годину дана. Све горе наведене мере 
предвиђене Програмом су неопходне како би се кроз време и едукацију подигла свест о 
схватању одговорности (личне и материјалне) власника сваког пса и тиме отклонио узрок 
проблема. Усвајањем и реализациојом овог Програма допринеће се значајном смањену броја 
напуштених паса и паса луталица на територији општине Рача, чиме ће се смањити и број 
оштећених грађана од уједа паса а што ће се директно одразити на смањење трошкова по 
наведеном основу у буџету општине Рача.  

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
Број: 020-79/2017-I-01                                                                          ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 19.06.2017. године                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА  
                                                                                                               Душан Ђоковић, с.р. 
 
 
Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 19.06.2017. године, на основу члана 45. 
тачке 10) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 06/08,02/10, 12/10 и 13/17), 
на предлог Општинског већа општине Рача, донела је: 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о именовању  директора Културног центра "Радоје Домановић" у Рачи 

 
1. Сашка Милојевић Петровић из Раче, са станом у улици Светог Саве број 26, рођена 

21.08.1987.године, именује се за директора Културног центра "Радоје Домановић" у Рачи, на 
мандатни период од 4 ( четири ) године. 
 

2. Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику 
општине Рача. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
Број: 020-78/2017-I-01                                                                          ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 19.06.2017. године                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА  
                                                                                                               Душан Ђоковић, 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 Немања Лугавац, заменик 
секретара Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205. 


