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На основу члана 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009,
73/10,101/10,101/11,93/12,62/13,63/13,108/13,142/14,68/15,103/15,99/16,113/2017 ),чл. 32.ст.1.тач. 2. Закон о лок.

самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18) и члана 39. ст. 1 тачка 2. Статута
општине Ражањ(Сл. лист општине Ражањ"број 5/14,пречишћен текст), Скупштина општине Ражањ на
седници одржаној дана 18.12.2018.године, доноси

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАЖАЊ ЗА
2019. ГОДИНУ
1. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ражањ за 2019. годину ( у даљем
тексту: буџет), састоји се од:
у динарима
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
у чему:
- буџетска средства
- сопствени приходи
- донације
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
у чему:
- текући буџетски расходи
- расходи из сопствених прихода
- донације
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
у чему:
- текући буџетски издаци
- издаци из сопствених прихода
- донације
БУЏЕСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (кл.7+кл.8)-(кл.4+кл.5)
Издаци за набавку финансијске имовине
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијке имовине
Примања од задуживања
Суфицит из претходних година или неутрошена средства из претх. година
Издаци за отплату главнице дуга
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

275,214,000
275,214,000
271,492,000
1,552,000
2,170,000
0
302,214,000
267,612,000
263,890,000
1,552,000
2,170,000
34,602,000
34,602,000
0
-27,000,000
-27,000,000

27,000,000
27,000,000

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:
у динарима
ОПИС
1
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Порески приходи
1.1. Порез на доходак, добит и капит. добит. (ос.самод.)

1278

Економ.класификац.

2

71
711

Средства из буџета

3
275,214,000
63,512,000
39,382,000
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1.2. Самодопринос
1.3. Порез на имовину
1.4. Порез на добра и услуге
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711180
713

(осим наканда које се користе преко Буџетског фонда) у че.

поједине врсте прихода са одређеном наменом (нам.пр.)
1.5. Остали порески приходи
2. Непорески приходи у чему:
поједине врсте накнада са одређеном наменом (нам.пр.)
приходи од продаје добара и услуга
3. Донације
4. Трансфери
5. Примања од продаје нефинансијске имовине
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈАКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1.ТЕКУЋИ РАСХОДИ
1.1.Расходи за зaпослене
1.2. Коришћење роба и услуга
1.3. Отплата камата
1.4. Субвенције
1.5. Издаци за социјалну заштиту
1.6. Остали расходи
1.7. Tекућа буџетска резерва
1.8 Стална буџеткса резерва
2.1 Трансфери
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине
4. Издаци за набавку финансиске имовине (осим 6211)
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ЗАДУЖИВАЊА
1.Примања по основу отплате кредита и продаје
финансијске имовине
2. Задуживање
2.1 Задуживање код домаћих кредитора
2.2. Задуживање код страних кредитора
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима
3.2. Отплата дуга страним кредиторима
3.3. Отплата дуга по гаранцијама
4.Набавка финансијске имовине
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ
ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансир. 14)

0
13,780,000

714

5,750,000

716

4,600,000

74

8,352,000

731+732
733
8

2,170,000
201,180,000

4
41
42
44
45
47
48
49
49
46
5
62

302,214,000
267,612,000
67,758,000
100,502,000
0
4,400,000
6,463,000
16,946,000
4,000,000
1,000,000
66,543,000
34,602,000
0

92
91
911
912

0
0
0
0

61
611
612
613
621

0
0
0
0
0

3

3

27,000,000

0

Члан 2.
Буџет за 2019. годину састоји се од:
1. Укупних прихода и примања у износу од
2. Укупних расхода и издатака у износу од

275.214.000 дин.
302.214.000 дин.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од
27.000.000 динара, обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.
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ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА
Шифра

Прогр
ам
1
1101

Програмск
а
активност/
Пројекат
2

Назив

3
Програм 1. Урбанизам и просторно планирање

Средства из буџета

Структура %

Сопствени и други
приходи

Укупна средства

Надлежан орган/особа

4

5

6

7

8

900,000

0.3%

1,225,000

2,125,000

1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање
Програм 2. Комунална делатност

900,000

0.3%

1,225,000

17,880,000

6.6%

22,000,000

39,880,000

1102-0001 Управљање-одржавање јавним осветљењем
1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене

11,000,000
5,880,000

4.1%
2.2%

10,000,000
0

21,000,000 ЈП "Путеви Ражањ"
5,880,000 ЈКП "Комуналац" Ражањ

1,000,000

0.4%

12,000,000

13,000,000 ЈКП "Комуналац" Ражањ

1501

1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће
Програм 3. Локални економски развој

0

0.0%

0

0

1502

Програм 4. Развој туризма

3,000,000

1.1%

0

3,000,000

1102

2,125,000 Начелник општинске управе Ражањ

1502-0001 Управљање развојем туризма
Програм 5. Развој пољопривреде

3,000,000

1.1%

0

3,000,000 директор туристичке организације

0101

6,300,000

2.3%

0

6,300,000

6,300,000

2.3%

0

6,300,000 Начелник општинске управе Ражањ

0401

0101-0001 подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници
Програм 6. Заштита животне средине

2,885,000

1.1%

2,575,000

5,460,000

0401-0001 Управљање заштитом животне средине и природних вредности
0401-0003 Заштита природе
0401-0004 Управљање отпадним водама

1,785,000
800,000

0.7%
0.3%

725,000
1,400,000

2,510,000 Фонд за ЗЖС-Комисија за ЗЖС
2,200,000 ОУ опшине Ражањ-Начелник

0

0.0%

450,000

300,000

0.1%

0

450,000 ОУ опшине Ражањ-Начелник

0701

0401-0005 Управљање комуналним отпадом
Програм 7. Орган.саобраћаја и саобраћајна инфрастр.

34,800,000

12.8%

1,200,000

36,000,000

34,800,000

12.8%

1,200,000

36,000,000 Начелник општинске управе Ражањ

2001

0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре
Програм 8. Предшколско васпитање

27,879,000

10.3%

1,355,000

29,234,000

2001-0001 Функционисање предшколских установа

27,879,000

10.3%

1,355,000

29,234,000 Дечији вртић "Лептирић"-директор

41,385,000

15.2%

0

41,385,000

41,385,000

15.2%

0

41,385,000 Директори основних школа

12,310,000

4.5%

2,170,000

0901-0001 Социјалне помоћи
0901-0005 Активности Црвеног крста

7,040,000
970,000

2.6%
0.4%

0
0

7,040,000 Центар за соц.рад-директор
970,000 председник Црвеног крста Ражањ

0901-0006 Подршка деци и породица са
0901-0003 Дневне услуге у заједници

2,200,000

0.8%

0

2,200,000 Начелник општинске управе Ражањ

2,100,000

0.8%

0

2,100,000 Начелник општинске управе Ражањ

0

0.0%

2,170,000

2,170,000 Начелник општинске управе Ражањ

12,865,000

4.7%

0

12,865,000

12,865,000

4.7%

0

12,865,000 Дом здравља Ражањ-директор

12,898,000

4.8%

197,000

9,398,000

3.5%

197,000

2002

Програм 9. Основно образовање
2002-0001 Функционисање основних школа

0901

Програм 11. Социјална и дечја заштита

0901-П1
1801
1201

Унапређење социјалне заштите у општини Ражањ
Програм 12. Примарна здравствена заштита

1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите
Програм 13. Развој културе
1201-0001 Функционисање локалних установа културе

1280

300,000 ЈКП "Комуналац" Ражањ

14,480,000

13,095,000
9,595,000 Дом културе Ражањ-директор
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1301

1201-0003 Унапређење система очувања и предствљања културно-историјског насле
Програм 14. Развој спорта и омладине

3,500,000

1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
1301-0005 Спровођење омладинске политике-КЗМ
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1.3%

0

3,500,000 Дом културе Ражањ-директор

6,435,000

2.4%

0

6,435,000

6,000,000
435,000

2.2%
0.2%

0
0

6,000,000 Спортски савез-председник
435,000 канцеларија за младе општине Ражањ

1281
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0602

Програм 15. Локална самоуправа
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина
0602-0002 Функционисање месних заједница
0602-0009 Текућа буџетска резерва
0602-0010 Стална буџетска резерва

2101

Програм 16. Политички систем локалне самоуправе
2101-0001 Функционисање скупштине
2101-0002 Функиционисање извршних органа
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ
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82,315,000
69,475,000
7,840,000

30.3%
25.6%
2.9%

4,000,000

1.5%

1,000,000

0.4%

9,640,000

3.6%

0

9,640,000

4,652,000

1.7%

0

4,652,000 Председник скупштине општине Ражањ

0
0
0

4,000,000 Председник општине Ражањ
1,000,000 Општинско веће општине Ражањ

4,988,000

1.8%

0

271,492,000

100.0%

30,722,000

271,492,000

Прогр 900000
Прогр 17880000
0
Прогр
Прогр 3000000
Прогр 6300000
Прогр 2885000
Прогр 34800000
Прогр 27879000
Прогр 41385000
0
Прогр
Прогр 12310000
Прогр 12865000
Прогр 12898000
Прогр 6435000
Прогр 82315000

82,315,000
69,475,000 Начелник општинске управе Ражањ
7,840,000 Начелник општинске управе Ражањ

4,988,000 Председник општине Ражањ
302,214,000

30,722,000

Програм 1. Локални развој и просторно планирање
Програм 2. Комунална делатност
Програм 3. Локални економски развој
Програм 4. Развој туризма
Програм 5. Развој пољопривреде Програм
6. Заштита животне средине Програм 7.
Путна инфраструктура Програм 8.
Предшколско васпитање Програм 9.
Основно образовање Програм 10. Средње
образовање Програм 11. Социјална и дечја
заштита
Програм 12. Примарна здравствена заштита
Програм 13. Развој културе
Програм 14. Развој спорта и омладине
Програм 15. Локална самоуправа
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члан 2а.
ПРИХОДИ И ПРИМЉЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПО ВРСТАМА
ОДНОСНО ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА
класа/категорија/
план за 2019
група

конто

700000
710000
711000
711111
711120
711140

711180
711193
711190
713000
713120
713310
713400
713421
713423
713600
714000
714510
714543
714562
716000
716111
730000
731+732
733000
740000
741000

врсте прихода и примања
пренета средства из претходне године
текући приходи
порези
Порез на доходак, добит и капиталне добитке
Порез на зараде
Порез на самосталне делатности
Порез на приходе од имовине
а) непокретности (закуп)
б) покретност (закуп)
ц) пољопривреда и шумарство
д) земљиште
Самодопринос
Порез на дуге приходе по чл. 85 Закона о поре.на ДГ
Порез на друге приходе
Порез на имовину
Порез на имовину физичких и правних лица
Порез на наслеђе и поклон
Порез на капиталне трансакције
а) порез на пренос апслолутних права (неп.)
б) порез на пренос апсолутних права (моторна возила)
ц) П/П АП-хартија од вредности
Порез на акције на име и уделе
Порез на добра и услуге
Такса на друмска моторна возила
Промена намене пољопривредног земљишта
Накнада за заштиту животне средине
Други порези
Ком.такса за истицање фирме на пословном простору
донације и трансфери
Донације
Трансфери од других нивоа власти
Други приходи
Приходи од имовине

1283

укупна јавна

сред.из
средства
сред.буџ.
структура
осталих
27,000,000.00
750,000.00 27,750,000.00
271,492,000.00
99.92
2,972,000.00 274,464,000.00
63,512,000.00
23.39
0.00 63,512,000.00
39,382,000.00
14.51
39,382,000.00
35,000,000.00
12.89
35,000,000.00
3,000,000.00
1.11
3,000,000.00
62,000.00
0.02
62,000.00
0.00
50,000.00
0.02
50,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
2,000.00
0.00
2,000.00
0.00
20,000.00
0.01
20,000.00
1,300,000.00
0.48
1,300,000.00
13,780,000.00
5.08
0.00 13,780,000.00
12,000,000.00
4.42
12,000,000.00
600,000.00
0.22
600,000.00
1,180,000.00
0.43
1,180,000.00
700,000.00
0.26
700,000.00
480,000.00
0.18
480,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,750,000.00
2.12
5,750,000.00
3,600,000.00
1.33
3,600,000.00
50,000.00
0.02
50,000.00
2,100,000.00
0.77
2,100,000.00
4,600,000.00
1.69
4,600,000.00
4,600,000.00
1.69
4,600,000.00
201,000,000.00
74.04
2,350,000.00 203,350,000.00
0.00
2,170,000.00
2,170,000.00
201,000,000.00
74.04
180,000.00 201,180,000.00
6,980,000.00
2.49
622,000.00
7,602,000.00
2,000,000.00
0.74
2,000,000.00
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741100
741531
741534
741535
741522
741538
741526
742000

743000

745000

Приходи од камата
Ком.такса за кориш. Простора на јавним површинама
Накнада за коришћење грађ. Земљишта
Ком. Такса за заузеће повр. Грађ. Материјалом
Закуп пољопривредног земљишта
Допринос за уређивање грађевинског земљишта
накнада за коришћење шума
Приходи од продаје добара и услуга
Накнада за уређење грађевинског земљишта
Приходи од прод. Доб. и усл.oд стрне трж. Орг.
Приходи органа управе
Општинска административна такса
Закуп непокрет. У државној својини

742253
742151
742351
742251
742152
742156 Приходи остварени по основу пружања услуге боравка деце у ПУ
742378 Родитељски динар за ваннаставне активности
742155 Приходи од давања у закуп
742255 Такса за озакоњење објеката
Новчане казне
743326 По републичким прописима
743351 По општинским одлукама
Мешовити и неодређени приходи
745100 Мешовити и неодређени приходи
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150,000.00
80,000.00
20,000.00
700,000.00
50,000.00
1,000,000.00
3,410,000.00
50,000.00

0.00
0.06
0.03
0.01
0.26
0.08
0.37
1.18
0.02

617,000.00

0.00
150,000.00
80,000.00
20,000.00
700,000.00
50,000.00
1,000,000.00
4,027,000.00
50,000.00

17,000.00
200,000.00
50,000.00
800,000.00
2,100,000.00
60,000.00
150,000.00
1,400,000.00
1,300,000.00
100,000.00
170,000.00
170,000.00

0.07
0.02
0.29
0.77
0.00
0.15
0.43
0.52
0.48
0.04
0.06
0.06

600,000.00

200,000.00
50,000.00
800,000.00
2,100,000.00
600,000.00

5,000.00
5,000.00

1,400,000.00
1,300,000.00
100,000.00
175,000.00
175,000.00
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Члан 3.
Планирани капитални издаци буџтских корисника за 2019. годину
исказују се у следећем прегледу:
Ек.
клас.

Ред.
број

Опис

2017

2018

1

2

3

4

5

А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
Зграде и грађевински објекти

511

1.

Реконструкција секундарне водоводне мреже у Ражњу

9,955,873

Година почетка финанс. пројекта: 2019.
Година завршетка фин. пројекта: 2019.
Укупна вредност пројекта:
Извори финансирања:
Из текућих прихода буџета:

9,955,873

Из вишкова средстава

9,955,873

Реконструкција јавне расвете-ЛЕД расвета у Ражњу и

2.

УКУПНО:

Вароши

10,000,000

година почетка финан.пројекта: 2019
година завршетка фин. Пројекта:2019
Укупна вредност пројекта:
извори финансирања:
Из текућих прихода буџета:
из вишкова средстава

10,000,000

10,000,000
19,955,873

1285

Износ у динарима
2019
6

2020
7
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2. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 4.
Средства буџета у износу од 271.492.000 динара, средства од додатних прихода дирeктних и индиректних

2

Функција

Програмска
класифик.
3

4

Економска
класифик.

1

Глава

Раздео

корисника средстава буџета у укупном износу од 3.722.000 динара и вишак прихода из ранијих година у износу од 27.000.000 динара распоређују се
по корисницима и врстама издатака, и то:

Опис

Средства из
буџета
01

Средства
из
сопствених
извора
04

Средства из
осталих
извора
(13 и ост.)

Укупна
средства

5

6

7

8

9

10

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

1
2101

Функционисање Скупштине

2101-0001
110
411
412
413
414
415
422
423
426
465
481

01
13

01
13

01
13

01

Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални допр. на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Остале дотације и трансфери
Финансирање политичких стрaнака
Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 110:
Извори финанс. за прог. активн. 2101-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 2101-0001:
Извори финансирања за програм 16:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програм 16:
Извори финансирања за раздео 1:
Приходи из буџета
Свега за раздео 1:

1,321,000
236,000
150,000
0
10,000
20,000
2,310,000
400,000
145,000
60,000

1,321,000
236,000
150,000
0
10,000
20,000
2,310,000
400,000
145,000
60,000

4,652,000
0
0

4,652,000

0

0

4,652,000

4,652,000

0

0
0

4,652,000

4,652,000
4,652,000

0

0

4,652,000

4,652,000

4,652,000
4,652,000
4,652,000

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

2
2101
2101-0002
111
411
412
413
415
416
422
423
465

Функционисање извршних органа
Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални допр. на терет послодавца
Накнаде у натури
Накнаде за запослене
Награде , бонуси и ост.посебни расх.
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале дотације и трансфери
Извори финансирања за функцију 111:

1286

3,202,000
573,000
0
0
300,000
160,000
400,000
353,000

3,202,000
573,000
0
0
300,000
160,000
400,000
353,000
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01
13

01
13

01
13

01

3
0602
0602-0001
130
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
464
465
472
481
482
483
485
511
512
515
01
13

220
423
425
426
512
01
13
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Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 111:
Извори финанс. за прог. активн. 2101-0002:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 2101-0002:
Извори финансирања за програм 16:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програм 16:
Извори финансирања за раздео 2:
Приходи из буџета
Свега за раздео 2:

ОПШТИНСКА УПРАВА
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ
Функционисање локалне самоуправе и
градских општина
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални допр. на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали пос. расх.
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Трансфери нац. Служби за запошљавање
Остале дотације и трансфери
Накнаде за социјалну зашт. из буџета
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Новч. казне и пенали по реш. судова
Накн. штете за повреде или штет. нан.
од стр. државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 130:
Цивилна одбрана
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 220:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 220:
Извори финанс. за прог. активн. 0602-0001:
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4,988,000

4,988,000
0
0

4,988,000

0

0
0

4,988,000

4,988,000

0

0
0

4,988,000

4,988,000

0

0

4,988,000

4,988,000

4,988,000
4,988,000

4,988,000

30,100,000
5,400,000
500,000
100,000
1,800,000
100,000
5,870,000
230,000
8,030,000
900,000
2,120,000
3,335,000
700,000
2,600,000
300,000
3,250,000
1,300,000
350,000

30,100,000
5,400,000
500,000
100,000
1,800,000
100,000
5,870,000
230,000
8,030,000
900,000
2,120,000
3,335,000
700,000
2,600,000
300,000
3,250,000
1,300,000
350,000

700,000

700,000
0
300,000
50,000

300,000
50,000
68,035,000
68,035,000

68,035,000
0
0

400,000
700,000
100,000
240,000

400,000
700,000
100,000
240,000

1,440,000
1,440,000

68,035,000

1,440,000
0
0

1,440,000

Службени лист општине Ражањ
01
13
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Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0001:

19.12.2018.г.

69,475,000
69,475,000

69,475,000
0

0
0

69,475,000

Текућа буџетска резерва

0602-0009

Опште јавне услуге некласификоване на другом месту

160

499 Текућа буџетска резерва
Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 160:

4,000,000
4,000,000

Извори финансирања за програм 15:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програм 15:

ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Унапређење система очувања и представљања
1201-0003
културно историјског наслеђа
840
Верске и остале услуге заједнице
481 Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 840:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 840:
Извори финанс. за прог. активн. 1201-0003:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 1201-0003:
Извори финансирања за програм 13:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програм 13:

4,000,000
0
0

4,000,000

Извори финанс. за прог. активн. 0602-0009:
01 Приходи из буџета
4,000,000
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0009:
4,000,000
0602-0010
Стална буџетска резерва
160
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
499 Стална буџетска резерва
1,000,000
Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета
1,000,000
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 160:
1,000,000
Извори финанс. за прог. активн. 0602-0010:
01 Приходи из буџета
1,000,000
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0010:
1,000,000

01
13

4,000,000

4,000,000
4,000,000

0

0
0

4,000,000

1,000,000
0

0

1,000,000

0

0

1,000,000

1,000,000

74,475,000
74,475,000

0

0
0

74,475,000

1201

1101
1101-0001

ПРОГРАМ 1:УРБАНИЗАМ И ПРОС. ПЛАНИРАЊЕ
Просторно и урбанистичко планирање
620
Развој заједнице
511 Зграде и грађевински објекти
515 Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 620:
Извори финанс. за прог. активн. 1101-0001:

1288

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000
0
0

3,500,000
0
3,500,000

3,500,000

0
0

3,500,000

900,000

1,225,000

0
2,125,000

1,225,000
1,225,000

2,125,000

3,500,000
3,500,000

900,000
900,000
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01
13

01
13

1301
1301-0005
150

1301-0001
810

900,000

900,000
900,000

1,225,000
1,225,000

2,125,000

85,000
170,000
180,000
435,000

435,000

0
0

435,000

435,000
435,000

0

0
0

435,000

6,000,000

0

0

6,000,000

0
0

0
0

6,000,000

0
0

0
0

6,000,000

0
0

0
0

6,435,000

6,000,000
6,000,000

6,435,000

1289

2,125,000

435,000

Извори финансирања за програм 14:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програм 14:

Унапређење социјалне заштите у општини Ражањ

1,225,000
1,225,000

85,000
170,000
180,000

6,000,000

Извори финанс. за прог. активн. 0901-0003:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 0901-0003:

19.12.2018.г.

900,000

Извори финанс. за прог. активн. 1301-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 1301-0001:

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Дневне услуге у заједници
Старост
424 Специјализоване услуге
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 020:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 020:
01
13

0901-П1

Извори финансирања за програм 1:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програм 1:

Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима
Услуге рекреације и спорта-Спортски савез
481 Дотације спортским и омладинским организацијама
Извори финансирања за функцију 810:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 810:

01
13

020

Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 1101-0001:

ФИЗИЧКА КУЛТУРА
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Канцеларија за младе
Опште јавне услуге - истраживање и развој
423 Услуге по уговору
426 Материјал
512 Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 150:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 150:
Извори финанс. за прог. активн. 1301-0005:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 1301-0005:

01
13

0901
0901-0003
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6,000,000

6,435,000

0
2,100,000

0
2,100,000
0

2,100,000
2,100,000

0
0

2,100,000

0
0

2,100,000

2,100,000
2,100,000

0
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020
421
423
425
472
56

56

0901-0006
040

Подршка деци и породицама са децом
Породица и деца
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 040:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 040:

01
13

0901-0005
090

01
13

0401
0401-0003
540
423
424
541
01
13

01
13

520

Извори финанс. за прог. активн. 0901-0006:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 0901-0006:

Подршка реализацији програма Црвеног крста
Социјална заштита неклас. на другом месту
481 Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 090:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 090:

01
13

0401-0004

Старост
стални трошкови
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 020:
Финансијска помоћ ЕУ
Функција 020:
Извори финансирања за пројекат 0901-П1
Финансијска помоћ ЕУ
Свега за пројекат 0901-П1

Извори финанс. за прог. активн. 0901-0005:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 0901-0005:
Извори финансирања за програм 11
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програм 11:
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Заштита природе
Заштита биљног и живот. света и крајолика
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Земљиште
Извори финансирања за ф-ју 540
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 540:
Извори финанс. за прог. активн. 0401-0003:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 0401-0003:

Управљање отпадним водама
Управљање отпадним водама
511 Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за ф-ју 520
01 Приходи из буџета
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0
0
0

0
301,000
6,000
1,863,000

2,170,000
2,170,000

2,170,000
2,170,000

2,170,000
2,170,000

2,170,000
2,170,000

2,200,000

2,200,000

2,200,000
0

0

2,200,000

2,200,000

2,200,000
2,200,000

0

0
2,200,000

970,000

970,000

0

970,000
0
0

970,000

0

0
0

970,000

0

2,170,000
2,170,000

7,440,000

1,400,000

500,000
300,000
1,400,000

970,000

970,000
970,000
5,270,000
5,270,000

500,000
300,000

800,000

800,000
800,000

1,400,000
1,400,000

2,200,000

1,400,000
1,400,000

2,200,000

450,000

450,000

800,000
800,000

0

1290

0

301,000
6,000
1,863,000

0

Службени лист општине Ражањ

0401-0005
510

Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
0

01
13

Функција 520:
Извори финанс. за прог. активн. 0401-0004:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 0401-0004:

0

Управљање комуналним отпадом
Управљање отпадом
541 Земљиште
Извори финансирања за ф-ју 510
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година

01
13

630

660

1102-0001
640

0

Управљање/одржавање јавним осветљењем
Улична расвета
421 Стални трошкови
425 Текуће поправке и одржавање
512 Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 640:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година

1291

0

450,000

0

450,000

450,000

300,000

0

300,000

Одржавање чистоће на површинама јавне
намене
Послови становања и заједнице
421 Стални трошкови
Извори финансирања за функцију 660:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 660:
Извори финанс. за прог. активн.1102-0003:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 1102-0003:

450,000

300,000

Свега за програмску активност 0401-0005:

Извори финанс. за прог. активн. 1102-0008:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 1102-0008:

450,000

300,000

300,000

Извори финансирања за програм 6:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програм 6:

450,000

0

Функција 510:
Извори финанс. за прог. активн. 0401-0005:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Управљање и снабдевање водом за пиће
Водоснабдевање
451 Субв. јавн. нефинанси. предуз. и орг.
511 Зграде и грађевински објекти
541 Земљиште
Извори финансирања за функцију 630:
01 Приходи из буџета
13 нераспоређени вишак прих. Из ран.година
Функција 630:
01
13

1102-0003

19.12.2018.г.

13

01
13

1102
1102-0008
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0

300,000

300,000
0
0

300,000

1,850,000
1,850,000

2,950,000

1,100,000
1,100,000

0

1,000,000
0

0
12,000,000

1,000,000

0
12,000,000
12,000,000

13,000,000

1,000,000

0
0 12,000,000

13,000,000

5,880,000

0

0

5,880,000

5,880,000
0
5,880,000

0
0

0
0

5,880,000

5,880,000

0

0

5,880,000

7,500,000
3,500,000

0

0
10,000,000

7,500,000
3,500,000
10,000,000

0 10,000,000

0

1,000,000

1,000,000
12,000,000
0

1,000,000

5,880,000

11,000,000

Службени лист општине Ражањ
01
13

01
13

0701
0701-0002
451
423
425
511
512
01
13

01
13

01
13

0101
0101-0001
421
423
426
451
481
01
13

01
13

01
13

01
13

Функција 640:
Извори финанс. за прог. активн. 1102-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 1102-0001:
Извори финансирања за програм 2:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програм 2:
ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Управљање и одржавање саобраћајне
инфраструктуре
Друмски саобраћај
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
зграде и грађевински објекти
машине и опрема
Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 451:
Извори финанс. за прог. активн. 0701-0002:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 0701-0002:
Извори финансирања за програм 7:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програм 7:
ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ
РАЗВОЈ
Подршка за спровођење пољопривредне
политике у локалној заједници
Пољопривреда
Услуге по уговору
Материјал
субвенције јавним нефин. Пред. И организ.
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 421:
Извори финанс. за прог. активн. 0101-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 0101-0001:
Извори финансирања за програм 5:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програм 5:
Извори финансирања за Главу 3.0
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за Главу 3.0:
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

1292
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11,000,000

10,000,000

21,000,000

0 10,000,000
0 10,000,000

21,000,000

17,880,000

22,000,000
0 22,000,000

39,880,000

0
34,300,000

0

11,000,000
11,000,000
17,880,000

1,200,000
500,000

0
34,300,000
1,200,000
500,000

34,800,000
34,800,000

0

1,200,000
1,200,000

36,000,000

0

1,200,000
1,200,000

36,000,000

0

1,200,000
1,200,000

36,000,000

34,800,000
34,800,000

34,800,000
34,800,000

2,100,000
100,000
3,400,000
700,000

2,100,000
100,000
3,400,000
700,000

6,300,000
0

0

0
0

0
0

6,300,000

0
0

0
0

6,300,000

28,445,000
0 28,445,000

179,105,000

6,300,000
6,300,000

6,300,000
6,300,000

150,660,000
150,660,000

Службени лист општине Ражањ
0401
0401-0001
560
423
424
481
512
01
13

01
13

01
13
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ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управљање заштитом животне средине
Заштита животне средине
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Дотације невладиним организацијама
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 560:

19.12.2018.г.

450,000
500,000
60,000
775,000

725,000

1,785,000

1,785,000
725,000
725,000

2,510,000

0

725,000
725,000

2,510,000

0

725,000
725,000

2,510,000

1,785,000

Извори финанс. за прог. активн. 0401-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 0401-0001:

1,785,000

Извори финансирања за програм 6:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програм 6:

1,785,000

1,785,000

1,785,000

450,000
500,000
60,000
1,500,000

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање основних школа
Основно образовање

2002
2002-0001
912

О.Ш. "Иван Вушовић" Ражањ
463 Трансфери осталим нивоима власти

20,535,000

20,535,000

20,150,000

20,150,000

700,000

700,000

41,385,000

41,385,000

О.Ш. "Вук Караџић" Витошевац
463 Трансфери осталим нивоима власти
ШОМО "Владимир Ђорђевић"
Алексинац

463 Трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 912:
01
13

Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 912:

41,385,000

0

0

0

0

41,385,000

Извори финанс. за прог. активн. 2002-0001:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прих. из ранијих година

41,385,000

Свега за програмску активност 2002-0001:

01
13

0901
0901-0001
070

Извори финансирања за програм 9:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програм 9:

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАЖАЊ
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Једнократне помоћи и други облици помоћи
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
463 Трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 070:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година

1293

41,385,000

41,385,000
0

0

0

41,385,000

41,385,000
41,385,000

41,385,000
0
0

1,840,000

41,385,000

1,840,000

1,840,000

1,840,000
0

Службени лист општине Ражањ
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Функција 070:
090

01
13

1801
1801-0001
721

1,840,000

Социјална заштита некласиф. на другом месту
463 Трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 090:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 090:
01
13

19.12.2018.г.

Извори финанс. за прог. активн. 0901-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 0901-0001:
Извори финансирања за програм 11:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програм 11:

0

5,200,000

5,200,000

5,200,000

5,200,000
0
0

5,200,000

0

0
0

7,040,000

0

0
0

7,040,000

5,200,000
7,040,000
7,040,000

7,040,000
7,040,000

ДОМ ЗДРАВЉА "ДР МИЛОРАД МИХАЈЛОВИЋ"
ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Функционисање установа примарне
здравствене заштите
Oпште медицинске услуге
464 Дотације здравственим организацијама
12,865,000
Извори финансирања за функцију 721:
01 Приходи из буџета
12,865,000
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 721:
12,865,000
01
13

01
13

3.1.

1201
1201-0001
820
411
412
414
415
421
422
423
424
425
426
465
482
511
512
515
01
04

Извори финанс. за прог. активн. 1801-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 1801-0001:
Извори финансирања за програм 12:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програм 12:
КУЛТУРА
ДОМ КУЛТУРЕ РАЖАЊ
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА
Функционисање локалних установа културе
Услуге културе
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални допр. на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи

1294

1,840,000

12,865,000
12,865,000
0
0

12,865,000

0
0

12,865,000

0
0

12,865,000
0
12,865,000

12,865,000
12,865,000

0

12,865,000
12,865,000

2,290,000
409,000
0
50,000
890,000
20,000
1,363,000
0
650,000
170,000
240,000
16,000
2,000,000
1,100,000
200,000

2,000
10,000

5,000

9,398,000

180,000

2,290,000
409,000
0
50,000
892,000
20,000
1,553,000
0
650,000
175,000
240,000
16,000
2,000,000
1,100,000
200,000
9,398,000

17,000

Службени лист општине Ражањ
07

01
04
07

01
04
07

01
04
07

3.2.

2001
2001-0001
911
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
482
511
512
01
04
13
16

01
04
07
13
16

01
04
07
13
16
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Трансфери од других нивоа власти
Функција 820:

19.12.2018.г.

9,398,000

Извори финанс. за прог. активн. 1201-0001:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа власти
Свега за програмску активност 1201-0001:
Извори финансирања за програм 13:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа власти
Свега за програм 13:
Извори финансирања за Главу 3.1;
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа власти
Свега за Главу 3.1:
ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ
П.У. "ЛЕПТИРИЋИ" РАЖАЊ
ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање и остваривање предшколског
васпитања и образовања
Предшколско образовање
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјалн допр. на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и ост .пос.расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 911:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
родитељски динар за ваннаставне активности
Функција 911:
Извори финанс. за прог. активн. 2001-0001:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за програмску активност 2001-0001:
Извори финансирања за програм 8:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
родитељски динар за ваннаставне активности
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17,000

180,000
180,000

9,595,000

180,000
180,000

9,595,000

180,000
180,000

9,595,000

180,000
180,000

9,595,000

9,398,000
17,000
9,398,000

17,000

9,398,000
17,000
9,398,000

17,000

9,398,000
17,000
9,398,000

16,000,000
2,864,000
0
50,000
1,100,000
550,000
1,610,000
20,000
660,000
250,000
500,000
2,820,000
1,115,000
40,000
50,000
250,000

17,000

0

16,000,000
2,864,000
0
50,000
1,100,000
550,000
1,815,000
120,000
1,260,000
300,000
500,000
3,220,000
1,115,000
40,000
50,000
250,000

750,000
600,000
1,350,000

27,879,000
5,000
750,000
600,000
29,234,000

0
750,000
600,000
1,350,000

27,879,000
5,000
0
750,000
600,000
29,234,000

750,000
600,000

27,879,000
5,000
0
750,000
600,000

0
0

5,000

200,000
100,000
600,000
50,000
0
400,000

0

27,879,000
5,000

27,879,000

5,000

27,879,000
5,000

27,879,000

5,000

27,879,000
5,000
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01
04
07
13

3.3.
0602
0602-0002
160
421
423
424
425
426
512
01
04
07
13

01
04
07
13

01
04
07
13

01
04
07
13
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27,879,000

Извори финансирања за Главу 3.2;
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за Главу 3.2:
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Функционисање месних заједница
Опште јавне услуге некласиф. на другом месту
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 160:
Извори финанс. за прог. активн. 0602-0002:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0002:
Извори финансирања за програм 15:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програм 15:
Извори финансирања за Главу 3.3;
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за Главу 3.3:

5,000

1,350,000

29,234,000

0
750,000
1,350,000

27,879,000
5,000
0
750,000
29,234,000

27,879,000
5,000

27,879,000

5,000

750,000
300,000
200,000
6,090,000
200,000
300,000

750,000
300,000
200,000
6,090,000
200,000
300,000

7,840,000
0
0
0

7,840,000
0
0
0
7,840,000

0
0
0

7,840,000
0
0
0
7,840,000

0
0
0

7,840,000
0
0
0
7,840,000

0
0
0

7,840,000
0
0
0
7,840,000

0

7,840,000

0

7,840,000
0

7,840,000

0

7,840,000
0

7,840,000

0

7,840,000
0

7,840,000

0

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

3.4.

ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

1502
1502-0001
473
411
412
415
421
422
423
425
426
465
512
01

Управљање развојем туризма
Туризам
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални допр. на терет послодавца
накнаде за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
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451,000
82,000
120,000
150,000
100,000
720,000
420,000
400,000
100,000
457,000

451,000
82,000
120,000
150,000
100,000
720,000
420,000
400,000
100,000
457,000

3,000,000

3,000,000
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Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 473:

3,000,000

Извори финанс. за прог. активн. 1502-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 1502-0001:
Извори финансирања за програм 4:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програм 4:

0
0

0
0

3,000,000

0

0
0

3,000,000

0

0
0

3,000,000

0

0
0

3,000,000

3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000

Извори финансирања за Главу 3.4;
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за Главу 3.4:

3,000,000
3,000,000

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3.

261,852,000

22,000 30,700,000

292,574,000

УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

271,492,000

22,000 30,700,000

302,214,000

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 5.
У складу са Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији
("Сл.гласник РС" број 68/2015
и 81/16 одлука УС) и Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе за 2017.годину ( "Сл.лист општине
Ражањ", број 7/17), Oдлуке о измени одлуке о максим.броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе("Сл.лист општине
Ражањ", број 6/18), утврђује се максималан број запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Општине Ражањ за
2019. годину, и то: 87 радника на неодређено време:

38 запослених у Општини на
неодређено време 8 запослених
у Општини на одређено време
- запосленог у Туристичкој организације општине
Ражањ на неодређено време 18 запослених у
предшколским установама на неодређено време
- запосленог у предшколским установама
на одређено време 3 запослених у
установама културе на неодређено време
Члан 6.

За извршавање ове одлуке одговоран је председник
општине. Наредбодавац за извршење буџета је
председник општине.
Члан 7.

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је
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функционер, односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза,
издавање налога за плаћање који се извршавају из
средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.
Члан 8.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред
функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава,
одговоран је начелник општинске управе.
Члан 9.

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење
буџета и најмање два пута годишње информише општинско веће, а обавезно у року од петнаест
дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана,
општинско веће усваја и доставља извештај Скупштини општине.
Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење
великих одступања.
Члан 10.

Одлуку о промени апропријације и преносу апропријације у текућу
буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси извршни
орган власти
Решење о употреби текуће буџетске резерве доноси председник,а сталне
буџетске резерве доноси општинско веће на предлог органa за финансије.
члан 11

Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о
буџетском систему доноси општинско веће
члан 12.

Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање
јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу
са Законом о буџетском систему.
Председник општине, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може
поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног
дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.
Члан 13.

Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог
буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора
општине, воде се и депонују на
консолидованом рачуну трезора.
Члан 14.

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2019. години по посебном акту
(решење) који доноси председник општине, на основу одлуке општинског већа и предлога комисије
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за доделу средстава, у оквиру следећих раздела:
Раздео 3. Програм 15;прог.активност 0602-0001; економска класификација 481
Раздео 3. Програм 13;прог.активност 1201-0003; економска класификација 481
Раздео 3 Програм 14;прог.активност 1301-0001; економска класификација 481
Раздео 3. Програм 2; прог. активност 1102-0008; економска класификација 451
Раздео 3. Програм 5; прог. активност 0101-0001; економска класификација 481 и 451
Раздео 3. Програм 6;прог. активност 0401-0001; економнска класификација 481
Глава 3.3 Програм 15; прог.актиност 0602-0002-Месне заједнице-све економске
класификације.
Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2019. години по посебном акту (решење)
који доноси председник скупштине општине у оквиру следећих раздела:
Раздео 1. Програм 16; програм. активност 2101-0001; економска
класификација 481.
Члан 15.

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава
морају одговарати апропријацији која им је за ту намену овом одлуком одобрена и пренета.
Изузетно корисници из става 1. овог члана, у сладу са чланом 54. Закона о
буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и
захтева плаћање у више година, уз сагласност општинског већа, а највише до износа исказаних у
плану капиталних издатака из члана 3. ове одлуке.
Корисници буџетских средстава су обавезни, да пре покретања поступка јавне
набавке за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа
надлежног за финансије.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и
из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.
Обавезе преузете у 2019. години у складу са одобреним апропријацијама у 2019.
години, а не извршене у току 2019. године, преносе се у 2020. годину и имају статус преузетих
обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.
Члан 16.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на
принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом
Владе предвиђен другачији метод.
Члан 17.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног
уговора или другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано.
Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене
чланом 56. став 3.
Закона о буџетском систему.
Члан 18.

Набавка добара, радова и услуга корисника буџета вршиће се у складу са Законом о
јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012,14/2015 и 68/2015).
Јавном набавком мале вредности, у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама
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сматра се набавка истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на
годишњем нивоу дефинисана Законом о јавним набавкама.
Члан 19.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним
примањима буџета.
Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима и то:
обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални
трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.
Члан 20.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета,
преносе се на основу њихових захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима
буџета.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање
(копије).
Члан 21.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2019.
години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим
чланом Закона, председник општине,
односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.
Члан 22.

Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све
кориснике јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршавање тог програма, и о
томе обавестити скупштину општине.
Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника
општине засновати радни однос са новим лицима до краја 2019. године, уколико средства
потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена
у оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том
буџетском кориснику и програ- мом рационализације из става 1. овог члана.
Члан 23.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2019.години обрачунату
исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход
амортизације и употребе средстава
за рад.
Члан 24.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед
неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, Скупштина општине може се
задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о
јавном дугу ("Службени гласник РС", број 61/2005, 107/2009 и 78/2011).
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Члан 25.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра
2018. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2018. години, која су овим
корисницима пренета у складу са Одлуком
o буџету општине Ражањ за 2018. годину.
Члан 26.

Изузетно , у случају да се буџету општине Ражањ из другог буџета (Републике,
Покрајине, друге општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска
трансферна средства за надокнаду штета
услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити
познати и поступку
доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара или увећава
одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о
буџетском систему.
Члан
27.

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других
корисника јавних средстава у смислу Закона о буџетском систему који су укључени у систем
консолидованог рачуна трезора неће се вршити
уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан
законом, односно актом Скупштине општине и уколико тај план нису доставили Управи за
трезор.
Члан
28.

У буџетској 2019. години неће се вршити обрачун и исплата божићних,
годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним
колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџета,
осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2019. години.
Члан
29.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из
других извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01 - Приходи из
буџета), обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих приход или примања,
уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.
Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених
апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће
мере у циљу прилагођавања
преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговореног
рока за плаћање или отказати уговор.
Члан
30.

Приоритет у извршењу расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава
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имају расходи за сталне трошкове, трошкове текуће поправке и одржавања и материјал.
Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу
сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу
капиталних издатака измире у року утврђеном законом
који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.
Члан
31.

Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач општина Ражањ, дужни су да
најкасније до 31. октобра текуће буџетксе године део од најмање 5% добити, односно вишка прихода
над расходима по завршном рачуну за 2018. годину, уплате
у буџет Општине Ражањ
Члан
32.

Ову одлуку доставити министарству надлежном за послове финансија и објавити у
службеном гласилу општине.
Члан
33.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу општине Ражањ", а примењиваће се од 1, јануара 2019.године.
Број: 400-498/2018-11
У Ражњу, 18.12.2018. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ

ПРЕДСЕДНИК,
Миодраг Рајковић с.р.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Закон о буџетском систему,
Закон о локалној самоуправи,
Закон о финансирању локалне самоуправе,
Закон о изменама закона о финансирању локалне самоуправе,
Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору,
Одлуку о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа,
систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему лoкалне самоуправе за
2017. годину
Статут oпштине Ражањ,
Упутство Министра Министарства финансије за припрему Одлуке о буџету локалне власти за
2019. годину и пројекција за 2020. и 2021. годину.
Упутства органа за финансије општине Ражањ, буџетским корисницима, за 2019. годину са
пројекцијама за 2020. и 2021. годину
Финансијски планови директних и индиректних корисника за буџетску 2019. годину са
пројекцијама за 2020. и 2021. годину.
Одлуком о буџету за 2019. годину исказан је дефицит у износу од 27.000.000 динара, који ће
бити покривен из вишка прихода из ранијих година.
ПРИХОДИ
Укупно планирани порески приходи за 2019. годину износе 63.512.000 динара, а укупни
приходи и примања 275.214.000,00 динара.
Пројекција реалног раста бруто друштвеног производа за 2019. годину је 3,5%, Имајући у виду
наведено и приходе остварене у првих девет месеци 2018. године, и очекиваних прихода за задњи
квартал текуће године, извршена је пројекција прихода за 2019. године, са очекиваним повећањем од
1,2% у односу на очекивано остварене у 2018. годину
Структуру прихода буџета чине: изворни приходи, уступљени приходи и трансферна
средства.
Изворни приходи, се обезбеђују Општинским Одлукама и они су у односу на планиране
приходе у 2018. годину увећани за 12%.
Уступљени приходи се обезбеђују Републичким прописима – Законима и они се у
одређеном проценту уступају градовима и локалним самоуправама.
Најзначајнији извор уступљених прихода је порез на зараде.
Законом о Изменама Закона о финансирању локалне самоуправе од 10. октобра 2016.
године, а чија примена почиње од 01.01.2017. смањени су приходи од пореза на зарада, уместо
досадашњих 80%, општинама припада 74%, такође брише се и порез на приходе од издавања
непокретности у закуп, јер су приходи од давања у закуп предмет регулисања Закона којим се уређује
опорезивање прихода физичких лица од капитала, те исти припада Републици. Очекује се повећање
минималне цене рада уз минимално повећање неопорезивог дела зарада при чему би требало да се
повећају и приходи по основу пореза на зараде.
Трансферна средства, у структури укупних прихода заузимају највећи проценат (74,04%).
Према Закону о буџету Републике Србије за 2018. годину трансферна средства износе
184.009.348 динара и овај износ се неће мењати ни у 2019. години.
Канцеларија за локално економски развој , пројектима из области инфраструктуре и заштите
животне средине,социјалне заштите и области енергетске ефикасности, конкурисањем код ресорних
министарстава, фондова и невладиних организација, обезбедиће средства на име текућих
наменских трансфера у износу од 16.990.652,00
РАСХОДИ
Расходи су планирани у висини од 302.214.000,00 динара .
Раст плата - Маса средстава за плате у 2019. години опредељена је (увећана) према
инструкцијама датим Упутством Министарства финансија за припрему одлуке о буџету локалне
власти за 2019. годину(у даљем тексту: Упутство) .
Средства добијена по основу умањења у складу са одредбама Закона о привременом
уређивању основица за обрачун и исплату плата,односно зарада и других сталних примања код
корисника јавних средстава, планирају се на економској класификацији 465-Остале дотације и
трансфери
У 2019. години не планира се обрачун и исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и
других врста награда, бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и
побољшања услова рада предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне
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и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, као и друга примања из члана 120.
став1. тачка 4. Закона о раду, осим јубиларних награда за запослене који то право стичу у 2019.
Години.
Број запослених по корисницима исказан је у члану 5. – III – ИЗВРШЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ
, у складу са Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији
(„Службени гласник РС“,број 68/2015, и Одлуком о максималном броју запослених на неодређено
време у систему локалне самоуправе за 2017. годину („Сл.лист општине Ражањ“,број 7/17) и Одлуке о
измени одлуке о максималном броју запослнеих на неодређено време у систему локалне самоуправе
(„Сл.лист општине Ражањ“,број 6/18).
Коришћење роба и услуга - расходи за ове намене у оквиру групе конта 42 су на нешто
нижем нивоу у односу на средства предвиђена за ове намене задњом одлуком о ребалансу буџета у
2018. години (мања су за 8,8 милиона динара или за 8,11 %). Средства су планирана на реалном
нивоу према потребама за 2019. годину.
Субвенције – су планиране крајње рестриктивно и са циљем обезбеђења несметаног
функционисања ЈКП Комуналац Ражањ, а ради обезбеђења водоснабдевања становништва,као и за
подстицај и развој у области пољопривреде. Повећана су за 3,5% у односу на прошлу годину са
циљем стимулисања развоја у области пољопривреде. Првобитно планирана средства на рачунима
групе конта 426-материјал,по налазу и извештају Државне ревизорске институције не могу да се
користе за набавку садног материјала за пољопривреднике, већ за те намене могу да се троше само
као облик субвенције. Повећањем субвенција делом се надомешта губитак који се јавља смањењем
позиције 426-материјал.
Јавном комуналном предузећу „Комуналац“ Ражањ, као кориснику јавних средстава на име
субвенција отворен је подрачун код Управе за трезор за коришћење ових средстава.
Додељивање средстава на име субвенција у области пољопривреде вршиће се према
посебном програму мера на који се даје претходна сагласност од стране Министарства
пољопривреде.
Дотације ће бити коришћене
за финансирање
невладиних организација-удружења
грађана,верских организација , спортских организација и политичких странака (по препоруци у
одлуци је посебно издвојен износ за финансирање политичких странака код корисника Скупштина
општине) као и удружења у области пољопривреде и заштите животне средине.
Невладине организације,верска удружења, удружења из области пољопривреде и заштите
животне средине конкуришу за доделу средстава а Општинско веће доноси коначну Одлуку о
расподели средстава на предлог Комисије која је формирана од стране Општинског већа.
Средства дотације за Црвени крст општине Ражањ, преносе се према посебном програму који
доноси ова организација, без спровођења конкурса, у складу са законом о црвеном крсту Србије.
Средства опредељена за спортска удружења преносе се спортском савезу који врши
расподелу ових средстава према усвојеним програмима рада спортских удружења, а у складу са
правилником који је усвојило Општинско веће Општине Ражањ.
Председник општине, решењем
врши пренос средстава намењених за дотације НВО и
удружењима грађана по претходно донетим одлукама од стране општинског већа сагласно члану 14.
Одлуке о буџету општине Ражањ за 2019.годину.
Социјална заштита – Преко Центра за социјални рад финансира се део редовних активности
ове установе, трошкови радног ангажовања, једнократне новчане помоћи и др. Општина Ражањ
директно плаћа трошкове боравка трећег и сваког наредног детета у вртићу, помоћ породицама са
децом кроз финансирање сваке новорођене бебе, помоћ деци са сметњама у развоју (трошкови
боравка у специјализованим установама),трошкове превоза деце ометене у развоју и њихових
пратиоца до школе и назад, додељују се ученичке награде и финансирају се трошкови пружања
дневних услуга у заједници.
Током 2017. Отпочео је са реализацијом и пројекат „Унапређење социјалне заштите у
општини Ражањ“. Средства су обезбеђена из фондова Европске уније а на реализацији пројекта
поред општине Ражањ учествује и УГ „Евроконтакт“ Крушевац, ЦСР Ражањ, УГ „Сунчев зрак“ Ражањ,
као партнери на пројекту.. Средства су намењена за пружање услуге „помоћ у кући“ старим и
инвалидним лицима, а обухватају трошкове ангажовања геронтодомаћица, трошкове набавке возила,
трошкове возила, ревизије пројекта, трошкове стручног тима, пропагандног материјала и др.
Завршетак реализације овог пројекта очекује се до марта 2019. Године. Општина Ражањ је
обезбедила средства за предфинансијрање у 2019.години а у складу са потписаним уговором на
реализацији овог пројекта.
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KAПИТАЛНА ИЗДАЦИ - У складу са Законом о изменама и допунама Закона о буџетском
систему, издаци за капиталне пројекте исказују се за три године. У општем делу Одлуке о буџету, у
члану 3. исказали смо планиране капиталне пројекте за 2019. годину, и приложили уз Одлуку и
образложење.
Капитални пројекти су део стратегије одрживог развоја Општине Ражањ
Капитална улагања у 2019. години односе се на:
1. Набавку опреме и машине код општинске управе у износу од 300.000 динара (рачунарска
опрема,канцеларијски намештај и сл.)
2. Код програма 1-Урбанизам и просторно планирање, програмска активност 1101-0001Просторно и урбанистичко планирање, предвиђена су средства за завршетак планске
документације (План детаљне регулације за излетиште „Варница“ и план детаљне регулације
за путни правац између Старог Брачина и Бусиловца (општина Параћин)
3. У оквиру програма 6. На економској класификацији 541-Земљиште, опредељено је 1.400.000
динара за експропријацију земљишта у селу Прасковчу за изградњу насипа и заштити од
поплава. У оквиру истог програма, код програмске активности 0401-0004-Управљање
отпадним водама, опредељена су средства за израду пројектно техничке документације за
изградњу система за пречишћавање отпадних вода где се очекује да се код различитих
фондова и донатора повучу додатна средства за реализацију истог.
4. За набавку земљишта за проширење постојеће депоније према насељеном месту Липовац,
издвојено је 300.000
5. За реконструкцију секундарног водовода у насељеном месту Ражањ са пратећим трошковима
надзора и техничког пријема објекта издвојено је 12 милиона динара.
6. 10 милиона динара издвојено је за реализацију прве фазе замене постојеће, новом ЛЕД
расветом у насељеном месту Ражањ и селу Варош.
7. У оквиру програма 7. Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, издвојено је за
израду пројектно техничке документације износ од 1.200.000 динара, као и за набавку опреме
500.000 динара у складу са Програмом Савета за безбедност саобраћаја општине Ражањ, за
опремање полицијске станице и опремање основних школа у циљу унапређења безбедности
саобраћаја.
8. Код буџетског фонда за заштиту животне средине издвојена су средства за набавку и
поправку контејнера и канти за отпад.
Након утврђивања реалног вишка прихода почетком 2019. године, извршиће се по предлогу
корисника, приоритетима,сагласно постављеним циљевима у Стратегији одрживог развоја општине
Ражањ 2014-2023. година, расподела нераспоређеног вишка прихода из ранијих година за нове
капиталне пројекте или допуну финансирања већ побројаних пројеката код којих не могу да се
обезбеде додатна средства из других фондова.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ треба да својим функционисањем, усвајањем одлука,
правилника, формирањем комисија и друго омогући адекватно функционисање локалних самоуправа.
С тога је као циљ постављено Ефикасно и ефективно функционисање органа политичког система
локалне самоуправе. Као главни индикатор овог циља јесте број одржаних седница у току године и
правовремено доношење одлука у складу са законским изменама и потребама рада служби на
локалном нивоу. Извор верификације је записник са одржаних седница СО. Средства за плате код
овог корисника обезбеђена су у износу од 1.557.000 динара за једног извршиоца, у складу са Законом
о платама у државним органима и јавним службама, Закону о привременом уређивању основице за
обрачуни и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. Маса
средстава у 2019. години увећана је за 7% у односу на 2018. годину.
Текући издаци-накнаде опредељене су у износу од 180.000 динара у складу са пројектованим
трошковима (цена месечних карти) бројем радника који испуњавају услове за одређеним накнадама и
јубиларним наградама.
Коришћење роба и услуга- Утврђивање средстава за ове намене опредељено је за плаћање
одборничког додатка за председника и потпредседника скупштине, дневнице за одборнике и друге
комисије формиране од стране скупштине општине, а на основу пројекције броја седница комисија и
заседања скупштине општине Ражањ, Одлуке о висини дневница и путних трошкова одборника СО
Ражањ и чланова општинског већа Општине Ражањ и Одлуке о радноправном статусу и коефицијенту
за обрачун и исплату плата изабраних и постављених лица.
Усклађивање осталих расхода на име коришћења роба и услуга вршено је у складу са
упутством Министарства финансија за израду буџета локланих власти за 2019. годину те су ови
трошкови остали на приближно истом нивоу као у претходној години (Трошкови путовања,трошкови
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оглашавања, информисања, трошкови угоститељских услуга и репрезентације).Трошкови материјала
опредељени су пре свега за канцеларијски материјал неопходан за функционисање скупштинске
службе.
Остале дотације и трансфери-економска класификација 465, средства су опредељена у
складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада
и других сталних примања код косиника јавних средстава. Планирају се у износу од 145.000 динара за
2019. годину.
Дотације-економска класификација 481, средства су опредељена за финансирање
редовног рада политичких странака. Планирају се у износу од 60.000 динара за 2019. годину.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Плате запослених за председника и заменика председника општине, планиране су на основу
Закона о платама у државним органима и јавним службама, Закону о привременом уређивању
основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника
јавних средстава, Одлуке о радноправном статусу и коефицијентима за обрачун и исплату плата
изабраних и постављених лица. Маса средстава у 2019. години увећана је за 7% и износи 3.775.000
динара.
Коришћење роба и услуга-Трошкови путовања-утврђивање средстава за ове намене
опредељено је за трошкове путовања у земљи и иностранству на основу кретања трошкова у
ранијим годинама.
Услуге по уговору опредељене су за трошкове репрезентације и трошкове угоститељских
услуга, трошкове набавке поклона. Вредност је задржана на нивоу из претходне године, сагласно
упутству Министарства финансија о рационализацији у погледу трошења средстава која се
евидентирају на групи конта 42.
Остале дотације и трансфери-економска класификација 465, средства су опредељена у
складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада
и других сталних примања код косиника јавних средстава. Планирају се у износу од 353.000 динара за
2019.годину.
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ радом општинског већа благовремено ће се решавати по питањима из
њихове надлежности. Циљ је да се обезбеди континуирано функционисање органа општинског већа,
а као индикатор узима се број одржаних седница,усвојених одлука,решених питања.
За потребе рада општинског већа,на економској класификацији 416-Награде,бонуси и и
остали расходи, обезбеђено је 300.000 динара. Средства за ове намене намењена су за плаћање
дневница и путних трошкова чланова општинског већа и комисија формираних од стране општинског
већа, а на основу очекиваног броја седница комисија и заседања Општинског већа општине Ражањ и
Одлуке о висини дневница и путних трошкова одборника СО Ражањ и чланова општинског већа
Општине Ражањ.

- ОПШТИНСКА УПРАВА
ПРОГРАМ 1. Урбанизам и просторно планирање:
ПА: 1101-0001-Просторно и урбанистичко планирање
Функција 620-Развој заједнице
У оквиру овог програма издвојено је из вишкова 1.225.000 динара.Општина Ражањ је у
2018.години закључила уговор о суфинансирању са Министарством грађевинарства,саобраћаја и
инфраструктуре за израду Плана детаљне регулације (ПДР) неопходне за израду пројектнотехничке
документације путног правца Нови Брачин-Бусиловац. До краја године очекује се да се да се плати
евентуално аванс за уговорени посао, с обзиром да природа посла условљава дуг период израде и
усвајање овог ПДР,предвиђено је да се део плати у 2019.години. Из извора 01-Приходи буџета
опредељено је 900.000 динара за израду ПДР за локацију „Одмаралиште Варница“.Део средстава код
ове програмске активност опредељен је за плаћање преузете обавезе за другу измену Плана
генералне регулације Ражањ према добављачу Југинус.
Циљеви програма:
Циљ овог програма је да се обезбеди просторни развој у складу са планском документацијом,
Индикатор у реализацији овог циља јесте проценат покривености територије урбанистичким
плановима/плановима детаљне регулације. У 2018 години процента покривености територије
општине Ражањ ПДР-има је око 2%, израдом ових нових планова овај параметар би се у 2019. години
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повећао на 3% територије, а очекује се до краја 2021.године да буде 5%. Главна ствар у реализацији
овог циља јесте да се ПДР-и раде према потреби градње. Извор верификације јесу извештаји одсека
за урбанизам и изградњу.
ПРОГРАМ 2. Комуналне делатности:
ПА: 1102-0001- Управљање/одржавање јавним осветљењем
Функција 640-Улична расвета
Код ове програмске активности на економској класификацији 421-Стални трошкови, опредељена су
средства за енергетске услуге-утрошена електрична енергија износ 7,5 милиона динара на основу
утрошака електричне енергије у ранијим годинама и просечне цене по утрошеном кв. Као репер
такође су узети укупни износи рачуна за 12 месеци у претходној години. Средства текућих поправки и
одржавања на економској класификацији 425 у износу од 3,5 милиона динара опредељена су
полазећи од уговора који је закључен за ове услуге у 2018. години за одржавање јавне расвете.
Очекује се да ће у наредном периоду, са улагањем у систем нове уличне (ЛЕД) расвете, ови
трошкови да се смањују. На економској класификацији 512-машине и опрема, одвојено је 10 милиона
динара за израду фазе замене постојеће уличне расвете, новом ЛЕД расветом. С обзиром да је
процењена вредност пројекта висока, према могућностима радиће се замена сваке године у
одређеном броју насеља а не за целу општину.
Циљ ове програмске активности је адекватно управљање јавним осветљењем, а главни индикатор
је број замењених светиљки након пуцања. У 2017. години,на основу извештаја о учинку за
2017.годину, замeњено је 2600 сијалица. У првој половини 2018. године,на основу извештаја ЈП
„Путеви Ражањ“ замњено је 1060 сијалица и очекује се до краја године да укупан број буду 2000
сијалица,колико износи овај параметар и за 2019.годину. Очекује се смањење ових кварова на
инсталацији током 2020. и 2021. године на 1500 сијалица годишње, управо из разлога што би требао
да се успостави нов систем ЛЕД расвете. Извор верификације јесу извештаји ЈП „Путеви РАжањ“ и
њихове фактуре о замењеном броју светиљки
ПА: 1102-0003-Одржавање чистоће на површинама јавне намене
Функција 660-Послови становања и заједнице
У оквиру ове програмске активности средства су опредељена на економској класификацији 421Стални трошкови у износу од 5.880.000 динара, на основу уговора који је закључен за 2018.годину те
се очекује да се цена услуге неће мењати ни у наредној години.
Циљ је максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних
површина, а главни иникатор степен покривености територије насељеног места Ражањ овом услугом.
Очекивано је да у 2019. години овај параметар буде 92% територије, и да се на том нивоу задржи и
током 2020. и 2021. године. Извор верификације јесу извештаји ЈКП „Комуналац“ Ражањ о
спроведеним активностима на одржавању послова јавне чистоће, које проверава служба за
комуналне послове општине Ражањ.
ПА: 1102-0008-Управљање и снабдевање водом за пиће
Функција 630- Водоснабдевање
У 2019. години опредељено је финансијским планом 1.000.000 динара за субвенције ЈКП „Комуналац“
Ражањ која ће се доделити по израђеном програму за субвенције јавног предузећа. На економској
класификацији 511-Зграде и грађевински објекти опредељено је 12 милиона динара за реконструкцију
секундарног водовода (дела мреже) у насељеном месту Ражањ. Пројекат је требао да почне да се
реализује у 2018. години али због ревидирања пројектно техничке документације није започето са
реконструкцијом па се очекује реализација током 2019. године. У оквиру ових средстава предвиђена
су средства и за евентуалну дораду планске документације, трошкове надзора,техничког пријема и
друге пратеће трошкове, као и трошкове извођење радова на секундарном водоводу у Ражњу,као и
преузети трошкови из 2018.године за завршетак пројетно техничке документације за водоснабдевање
северног дела општине(243.000 динара)
Циљ програмске активности је да се обезбеди квалитетна услуга водоснабдевања, а индикатор је
број кварова по км главне водоводне мреже. Вредности индикатора по годинама су: 2017.г било је 8
интервенција, у 2018.години очекује се 6 интервенција, док се у 2019. 2020. и 2021.години очекује по 5
интервенција на примарној водоводној мрежи. Ранијих година овај поазатељ се кретао и до 11 и више
интервенција, али заменом дела водоводне мреже од Брачина до Шетке овај број се смањио. Извор
верификације јесу извештаји ЈКП „Комуналац“ Ражањ.
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ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
ПА-0101-0001-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници
Функција 421-Пољопривреда
Средства код ове програмске активности троше се на основу Програма мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Ражањ,на који сагласност даје
Министарство пољопривреде. Код услуга по уговору на економској класификацији 423, опредељено је
2.100.000 динара и то: за услуге информисања (оглашавање и јавни позиви), за репрезентацију и
услуге превоза стоке и превоза пољопривредника на пољопривредном сајму у Новом Саду.
Преостали део средстава опредељен је за суфинансирање и финансирање пројеката
научноистраживачког рада, едукација и сл.
На економској класификацији 426-Материјал, опредељена су средства у износу од 100.000 динара за
набавку административног материјала, и 3.400.000 динара за субвенције пољопривредницима за
набавку опреме и садног материјала. За дотације по конкурсу опредељено је 700.000, пре свега за
удружења из области пољопривреде за суфинансирање њихових програма и активности.
Циљ је стварање услова за унапређење пољопривредне производње, који се мери бројем одржаних
едукација које би требале да омогуће пољопривредним произвођачима оптималнију производњу,
боље позиционирање на тржишту и лакше коришћење средстава код разних фондова. У 2017 било је
11 едукација. У 2018. години очекује се да буду 12 едукација. Са овом величином планира се и у 2019.
2020. и 2021. години. Извор верификације јесу листе присутности.
За ПРОГРАМ 5 уведено је родно буџетирање, у смислу да је одређен циљ-стварање услова за
развој и унапређење пољопривредне производње, а главни индикатор, број корисника субвенција
намењених пољопривреди посматра посебно за жене, посебно за мушкарце. Одређено је да у 2019.
години, субвенције користе 60 мушкараца и 20 жена, а да се тај однос промени до 2021. године када
ће учешће жена бити 25, а мушкараца да остане на истом нивоу од 60. У том смислу укупан део
опредељен за субвенције требао би у делу од 25% да буде опредељен за субвенције намењене
женској популацији.
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ПА:0401-0001-Управљање заштитом животне средине-Буџетски фонд за заштиту животне средине
Функција 560-Заштита животне средине
Средства у оквиру ове програмске активности троше се на основу Програма заштите животне
средине за општину Ражањ за који сагласност даје надлежно министарство за заштиту животне
средине. На основу оног што је рађено у ранијим годинама и плановима за наредну годину, на конту
423-услуге по уговору, опредељена су средства за уређивање депонија и друге услуге које ће се
предвидети накнадно програмом у износу од 450.000, специјализоване услуге 424-износ од 500.000
динара опредељен је за вршење анализа вода по сеоским водоводима и набавку и постављање
пијезометара. Дотације у износу од 60.000 динара намењене су удружењима грађана из области
заштите животне средине и додељују се по конкурсу. Машине и опрема на конту 512- опредељен
износ 1.500.000 динара за набавку,пре свега поцинкованих контејнера, са намером проширења
активности прикупљања отпада и у другим насељеним местима а не само у Ражњу.
Циљ: Испуњење обавеза у складу са законима у домену постојања стратешких и оперативних
планова као и мера заштите,индикатор је усвојен програм заштите животне средине са акционим
планом. Очекује се да ће програм да се усвоји у 2019. години, као што је усвајан сваке године.
ПА:0401-0003-Заштита природе
Функција 540-Заштита биљног и животињског света и крајолика
На економској класификацији 423-услуге по уговору, опредељено је 500.000 динара за ангажовање
градобитних стрелаца. Опредељено је и 300.000 динара за разне специјализоване услуге које могу да
се јаве у току године а односе се на: ангажовање служби за хватање паса луталица и анализе воде по
сеоским бунарима и водоводима и одржавање истих. Добијено је решење о проглашењу јавног
интереса од стране владе Р.Србије за набавку земљишта за изградњу насипа у селу Прасковчу,
веровања смо да ће да се одужи поступак експропријације за куповину тог земљишта и да куповина
неће моћи да се изврши у току 2018. године, и ако су средства предвиђена буџетом, те смо у
предлогу финансијског плана, из вишкова, предвидели набавку овог земљишта у 2019. години у
износу од 1.400.000 динара.
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Циљ је да се унапреди заштита природних вредности, а мери се бројем ухваћених паса луталица.
2017.године уопште нису спроведене акције хватања паса луталица, ове године,2018-те се очекује да
тај број буде 70, а наредне 50 паса луталица,колико је предвиђено и у 2020. и 2021. години. Извор
верификације јесу извештаји служби за хватање паса луталица.
ПА: 0401-0004-Управљање отпадним водама
Функција 520-Управљање отпадним водама
Опредељено је за израду пројектно техничке документације за израду система за пречишћавање
отпадних вода, 450.000 динара. Пројекат је требао да се реализује у 2018. години, али нису добијена
довољно средства за те намене(део за суфинансирање), одобрено је само 125.000 динара за израду
идејног решења, те се очекује да ће сама пројектно техничка документација да се ради у 2019.
години.
Циљ ове програмске активности је да се обезбеди максимална могућа покривеност територије
уклањањем отпадних вода. Тренутно само насељено место Ражањ има канализациону мрежу али не
и систем за пречишћавање, што је отприлике негде око 4,3% територије. До 2020. очекује се да још
једно насељено место буде обезбеђено системом канализационе мреже када ће се проценат
покривености територије повећати на 8%. За 2019. годину покривеност територије системом за
прикупљање отпадних вода требала би да остане на истом нивоу као и у 2018.години.
ПА:Управљање комунланим отпадом
Функција 510-Управљање отпадом
На економској класификацији 541-Земљиште опредељено је 300.000 динара. Очекивало се да ће
земљиште да се набави у 2018. години за проширење депоније, али није постигнут договор са лицем
које је требало земљиште да прода те се покреће поступак и процедуре за експропријацију
земљишта и у складу са просторним планом општине очекује се да ће у току 2019. године ово
земљиште да се купи.
Циљ је да се прошири капацитет депоније за неких 50 ари земљишта. За потребе проширења
депоније извршена је конверзија шумског у грађевинско земљиште, парцеле која се налазила поред
депоније за шта је плаћена такса близу 700.000 динара у 2018. години. Извор верификације за
реализацију овог циља јесу уговори о набавци земљишта.
ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
ПА: 0701-0002-Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре
Функција 451-Друмски саобраћај
На позицији 425-Текуће поправке и одржавање опредељена су средства у износу од 2,8 милиона
динара за уређење атарских путева и 31,5 милиона за одржавање путне инфраструктуре (зимско и
летње одржавање путева). Према извештају ЈП „Путеви Ражањ“ у првој половини године саниране су
рупе на дужини пута од 7,5 км, саобраћајни знакови нису мењани.
За израду пројектно техничке документације за унапређење друмског саобраћаја,на економској
класификацији 511-зграде и грађевински објекти, издвојено је 1,2 милиона динара, а средства за
извођење радова обезбеђиваће се накнадном расподелом вишкова када се утврди колики су и колики
део се одваја за путну инфраструктуру, као и обебзеђивањем средстава код других фондова,
донатора, министарстава и др. На економској класификацији 512-Машине и опрема опредељен је
износ од 500.000 динара и средства са ове позиције користе се у складу са програмом Савета за
безбедност саобраћаја делом за опремање полицијске управе у Ражњу, делом за опремање школа са
намером да се унапреди безбедност деце у саобраћају.
Циљ програма је развијеност инфраструктуре у контексту доприноса социо-економском развоју,а
његов индикатор дужина изграђених саобраћајница које су у надлежности општине. У 2017. години
изграђено је 3,5 км улица, а у 2018. години очекује се да се изгради око 0,5 км улица и уређење
атараских путева у дужини 1,16 км у насељеним местима Шетка и Грабово. У 2019. Години као циљ
постављено је уређење улица у дужини од 3 км, колико је планирано да се ради и у 2020. 2021.
години,средства се обезбеђују накнадном расподелом вишка средстава. За посматрану програмску
активност као главни циљ је опремање и одржавање саобраћајне сигнализације на путевима и
улицама а мери се бројем постављених знакова. У 2017. години замењено је 35 знакова, у првој
половини 2018. године није било замена али се очекује да тај број буде око 20 знакова, колико би се
мењало и у наредном периоду на годишњем нивоу. Извор верификације јесу извештаји ЈП „Путеви
Ражањ“.
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ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
ПА: 0901-0003- Дневне услуге у заједници
Функција 020-Старост
Средства су опредељена на економској класификацији 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета у
износу од 2.100.000 динара. Средства се планирају по основу наменских трансфера који се
одобравају од стране министарства надлежног за послове социјалне заштите. Улагање ових
средстава усмерено је на ангажовање лиценциране услуге за пружање услуге социјалне заштите
помоћ у кући старим лицима и младима са инвалидитетом.
Циљ свеукупног програма је да услугу пружају искључиво и само лиценцирани пружаоци услуге. Циљ
програмксе активности је унапређење доступности и ефикасности дневних услуга у заједници за
особе са инвалидитетом а мери се бројем корисника услуга и очекује се да тај број буде 60 корисника
у свакој од наредне три године.
ПА:0901-0006-Подршка реализацији програма Црвеног крста
Функција 090-Социјална заштита некласификована на другом месту
На економксој класификацији 481-Дотације невладним организацијама опредељено
финансирање Црвеног крста општине Ражањ по усвојеном програму рада 970.000 динара.

је

за

Циљ је да се обезбеди социјално деловање - олакшавање људске патње пружањем неопходне
ургентне помоћи лицима у невољи, развијањем солидарности међу људима, организовањем
различитих облика помоћи,индикатор је број акција на прикупљању различитих врста помоћи који
ради црвени крст. У 2017.години било је 15 акција, очекује се да ће током 2018 и 2019. године број
акција бити 20.
ПА:0901-0006-Подршка деци и породицама са децом
Функција 040-Породица и деца
Средства на економској класификацији 472-Накнада за социјалну заштиту из буџета опредељена су
за следеће: За ученичке награде и награде ученицима за достигнућа на републичким такмичењима
издвојено је 700.000 , за новорођене бебе, финансирање боравка трећег и сваког наредног детета у
предшколксој установи и за финансирање школовања деце са сметњама у развоју издвојено је 1
милион динара,од 2019.године обезбеђују се средства за покривање трошкова пратиоца деце
ометене у развоју.Укупно опредељена средства у оквиру ове програмске активности су 2,2 милиона
динара.
Циљ је да се унапреди популациона политика а оцењује се бројем мера које се примењују у
реализацији ове политике. Тренутно се примењују пет мера које смо набројали да се финансирају,
али се очекује да се у 2019. години укључи још једна мера популационе политике. Извор
верификације јесу утрошена буџетска средства по појединим активностима.
Пројекат 0901-П1-Унапређење социјлане заштите у општини Ражањ
Функција 020-Старост
У 2019. години до марта месеца завршава се реализација овог пројекта. Општина Ражањ треба да
обезебеди предфинансирање у износу од 18.030,26 еура (2.170.000) динара. Средства су у
финансијском плану предвиђена из извора 56-средства донације из европске уније, и ако ће прилив
да се оствари након трошења и завршетка пројекта. Евентуално до краја године могу да настану
додатне измене, тј. да се јави део средстава из прве и друге уплате које су извршене до краја 2018.
године а да та средства нису у потпуности утрошена те се требају приказати као вишак средстава у
2019. години, о чему ће се одлучити након извештаја пројектног тима о динамици трошења средстава,
с обзиром да се буџетска година не поклапа са годином пројекта. У оквиру овог пројекта према
очекивањима из извора 56 опредељена су средства на економској класификацији 423-услуге по
уговору 301.000 динара за трошкове ревизије,6000 за текуће поправке и одржавање возила, и
остатак у износу од 1.863.000 на економској класификацији 472 за пренос средстава партнерским
организацијама на пројекту и то пре свега за исплату трошкова геронтодомаћица, члановима
пројектног тима, медијске услуге, трошкова горива за службени ауто и др.
Циљ је да се унапреде услуге социјалне заштите и мери се кроз број корисника услуга који је у 2017
години износио 63, у 2018 очекује се 70 корисника колико би требало да буде до краја реализације
пројекта. Извор верификације јесу извештаји координатора на реализацији пројекта.
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
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ПА 1201-0003- Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа
Функција 840: Верске и остале услуге
Економска класификација 481-Дотације невладиним организацијама, опредељено је 3,5 милиона
динара за суфинансирање програма верских установа и организација по конкурсу.
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
ПА 1301-0001- Подршка локалним спортским организацијама удружењима и савезима
Функција 810-Услуге рекреације и спорта
Опредељена су средства у износу од 6 милиона динара на економској класифкацији 481- Дотације
невладиним организацијама за финансирање спортских клубова и удружења у области спорта.
Средства се додељују на основу достављених годишњих програма спортском савезу по унапред
одређеним правилима дефинисани Правилницима Општинског већа за доделу ових средстава.
Циљ програма је обезбеђење услова за бављење спортом свих грађана и грађанки града/општине,
индикатор је број спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта. У
2017. години било је 10 организација као и у 2018. Очекује се да се у наредних три година овај број
повећа на 11 спортских организација. Извор верификације је евиденција регистрованих спортских
организација. Самом програмском активношћу за циљ је постављено унапређење подршке локалним
спортским организацијама преко којих се остварује јавни интерес у области спорта,индикатор је број
годишњих спортских програма финансираних из буџета општине и он износи 10 у 2017-2018 години,
колико је планирано и у 2019.години да се реализује.
ПА 1301-0005- Канцеларија за младе
Функција 150-Опште јавне услуге
Средства су опредељена за следеће намене: 423-услуге по уговору, за трошкове репрезентације
трошкове ангажовања музичких група за дан младих и др. у износу од 85.000. На економској
класифкацији 426-материјал, за набавку административног материјала опредељно је 20.000 и 150.000
за набавку материјала за спорт. 180.000 динара одвојено је на позицијиу 512-машине и опрема за
набавку спортске опреме.
Циљ Подршка активном укључивању младих у различите друштвене активности,индикатор-број
младих, корисника услуга мера омладинске политике. Према извештају канцеларије за младе тај број
се креће до 30 корисника у 2018.години. У 2019. Очекује се да то буду 34 корисника
.
ПРОГРАМ 15: Опште услуге локалне самоуправе
ПРОГРАМ 15: Опште јавне услуге управе
Програмска активност (ПА) 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе
Функција 130: Опште услуге
I ТЕКУЋИ ИЗДАЦИ ЗА ПЛАТЕ
Ек.класиф.
назив
Износ
2019
2020
411
Плате за запослене
30.100.000
30.100.000
412
Соц.допр.на терет посл.
5.400.000
5.400.000

2021
32.000.000
5.600.000

Образложење
Плате запослених утврђене су на основу: Акта о унутрашњем уређењу и систематизацији
радних места у општинској управи, Одлуке о измени Одлуке о максималном броју запослених на
неодређено време у систему локалне самоуправе за 2017.годину, донете од стране Скупштине
општине Ражањ где је предвиђен број радника на неодређено време (38 радника), и очекиваног броја
радника на одређено време због повећаног обима после, Закона о платама у државним органима и
јавним службама, Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно
зарада и других сталних примања код косиника јавних средстава и Уредбом о коефицијентима за
обрачун и исплату плата запослених у јавним службама. Маса средстава у 2019. години одређена је
сагласно Упутству Министарсва финансија за 2019.годину.
II TEKУЋИ ИЗДАЦИ-НАКНАДЕ
Ек.класиф.
назив
Износ
2019
2020
2021
Накнаде у натури
413
500.000
700.000
700.000
Социјална давања(отпремнине и
414
100.000
250.000
100.000
помоћи)
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1.950.000
250.000

1.950.000
200.000

Образложење
Усклађивање ових накнада извршено је у складу са пројектованим трошковима(цена месечних
карти) и очекиваног броја радника који испуњавају услове за одређеним накнадама,као и извештају
кадровске службе о броју радника који остварују право на јубиларну награду и стичу услов за одлазак
у пензију у 2019.године.
III КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА
Ек.класиф.
назив
Износ
2019
2020
2021
421
Стални трошкови
5.870.000
6.110.000
6.370.000
422
Трош.путовања
230.000
230.000
230.000
423
Услуге по уговору
8.030.000
8.600.000
8.600.000
424
Специјализоване
900.000
880.000
1.000.000
услуге
425
Текуће поп. и
2.120.000
1.700.000
1.800.000
одрж.
426
Материјал
3.335.000
3.440.000
3.480.000
Образложење
Усклађивање осталих расхода на име коришћења роба и услуга вршено је у складу са
упутством Министарства финансија за израду буџета локалних власти за 2019.годину те су ови
трошкови остали на приближно истом нивоу као у претходној години. Стални трошкови су намењени
за финансирање трошкова електричне енергије, комуналних услуга, интернета, телефона, осигурања,
трошкова провизије. Услуге по уговору су опредељене за услуге одржавања рачунара и софтвера за
писарницу и локалну пореску администрацију,трошкове образаовања и усавршавања запослених,
услуге информисања, угоститељске услуге и услуге репрезентације, 500.000 динара за стручне услуге
(ангажовање лица преко агенције за потребе одрађивања послова из области пољопривреде) с
обзиром да општина Ражањ нема запослено лице које би обављало овај део посла и др.
Специјализоване услуге-средства су опредељена за геодетске и друге услуге које се јављају у
пословању општинске управе. Текуће поправке и одржавање односе се на одржавање опреме
канцеларијске, одржавање возног парка, одржавање пословних зграда и др. Трошкови материјала су
намењени за набавку канцеларијског материјала, обуће и одеће за теренске раднике, средства за
одржавање хигијене, набавку горива и мазива за возила,стручне литературе за запослене и др.
На економској класификацији 423400-услуге информисања, опредељена су,између
осталог, и средства у износу од 300.000 динара за суфинансирање медија по конкурсу у
складу са Законом о јавном информисању и медијима.
Средства су опредељена на основу појединачних просечних цена и очекиваних количина
материјала и услуга које би требало да се користе у 2019.години и за којима се укаже потреба у току
2019.године.
Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања-464- Средства су
опредељена за суфинансирање програма радног ангажовања који се реализује сваке године преко
Националне службе за запошљавање за спровођење пројекта јавних радова на територији општине
Ражањ. Опредељени износ је 700.000 динара.
Остале дотације и трансфери-економска класификација 465, средства су опредељена у
складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада
и других сталних примања код корисника јавних средстава. Планирају се у износу од 2.600.000
динара за 2019. годину.
На економској класификацији 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета, опредељена су
средства за помоћ избеглим и расељеним лицима пре свега за набавку огревног дрвета за зиму и
друга социјална давања у износу од 300.000.
Дотације - економска класификација 481, планирају се средства у укупном износу од
3.250.000 динара, и то:
- 2.250.000 за удружења у области културно –уметничког стваралаштва
- 1.000.000 динара за остала НВО и удружења грађана (осим спортских удружења,
пољопривредних удружења, удружења у области заштите животне средине, верске
зајендице, за која су обезбеђена средства у оквиру других програма).
На осталим економским класификацијама у оквиру групе конта 48, опредељена су средства за
порезе,таксе, казне,штете нанете трећим лицима,пенале и др. у укупном износу од 2.350.000
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У оквиру конта класе 5. Опредељена су средства за административну опрему у износу од
300.000 динара за замену рачунара, штампача, монитора, набавку лап топова, копир апарата и друге
опреме за којом се јави потреба у току године. За набавку нематеријалне имовине опредељено је
50.000 динара за случај да се јави потреба.
Функција 160-Опште јавне услуге некласификковане на другом месту-Месне заједнице
Средства су опредељена у истом износу као и у 2018.години, осим што су увећана на екон.
класификацији 421-стални трошкови за 20.000 динара због могућности повећања енергетских
трошкова с обзиром да су се јавили проблеми током 2018.године са заосталим рачунима из 2017.г.
који нису достављени за плаћање. За део средстава опредељених на економксим класификацијама
425-текуће поправке и одржавање и 426-материјал, извршена је прерасподела како би отклонили
неправилност уочену у поступку ревизије и извршили правилно планирање, извршење и евиденцију
расхода.
Функција 220:Цивилна одбрана
У оквиру ове функције опредељена су средства за следеће намене, по контима:
423-Услуге по уговору-за израду процене угрожености територије општине Ражањ од
елементарних и других несрећа и Плана заштите и спасавања-ангажовањем трећих лица-400.000
динара.
425-Текуће поправке и одржавање- за уређење водотокова другог реда (по посебном плану)
са трошковима надзорних органа -650.000 и 50.000 за одржавање опреме (набавка уља, струна,
ланаца за тестеру, резервни ланац за телескоп)
426-материјал, издвојено је 50.000 за набавку топографских карата и 50.000 за набавку горива
за тримере и тестере.
512-машине и опрема, опредељено је 50.000 за набавку рачунара, 100.000 за опрему за
посебне намене за чланове Штаба за ВС и старешина органа, 90.000 за набавку опреме-средства за
заштиту и спасавање (моторне тестере са телескопом).
Циљ: Одрживо управно и финансијско функционисање општине у складу са надлежностима и
пословима локалне самоуправе
Индикатор: Однос броја запослених у општини и законом утврђеног максималног броја запослених
Очекивана вредност до краја 2018. Године 84 %
Циљана вредност 2019,2020,2021. године 100%
Извор верификације: извештај кадровске службе
Програмска активност 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских
општина има за циљ квалитетно функционисање управе. Индикатор јесте проценат покривености
радних места која подразумевају вођење управног поступка. Овај циљ је остварен у потпуности.
Извор верификације јесте извештај органа управе, Одлука о систематизацији радних места и
евиденција кадровске службе.
Резерве су предвиђене као део средстава неопходан за покриће или недостатак средстава
код неке апропријације и као стална резерва за потребе реаговања у ванредној ситуацији,сагласно
члану 69. и 70. Закона о буџетском систему.
ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ – потребе основног образовања су реално исказане, а
значајна средства одлазе на месечне карте ученика и наставника и за огрев. Радиће се на
побољшању услова рада кроз улагања на санацији пословног простора, као и на уређењу школског
простора.
Циљ је да се унапреди квалитет образовања и васпитања као и услова у основним школама. Главни
индикатор за праћење реализације овог циља у ОШ Иван Вушовић у Ражњу јесте број ученика који
похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика: очекивана вредност у 2018.години
је 90%; 2019 -95%; 2020 – 95%; 2021 – 95%. Извор верификације јесу дневници,књига за евиденцију
слободних активности.
У ОШ Вук Караџић у Витошевцу остварење циља се прати кроз број ученика који похађају
ваннаставне активности у односу на укупан број ученика. У 2017. години овај индикатор износи
80,13%, очекивана вредност у 2018-81,30%, постављени циљеви за наредне три године су у 201982% у 2020-83,15% и 2021. године 84%. Извор верификације јесте матична евиденција. У оквиру
програма 9-основно образовања, ОШ „Вук Караџић“ као циљ поставила је унапређење квалитета
основног образовања, индикатор је просечан број поена на матурском испиту (математика,српски,
општи). Вредност индикатора у базној (2017. години) је 51%, Очекивана вредност у 2018. г. је 55%,
Циљана вредност по годинама 2019-59%; 2020-63% и 2021.године 65%. Извор верификације јесте
матична евиденција.
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ПРОГРАМ 8. ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ –
Припрема финансијског плана вршена је на основу Годишњег плана рада ПУ „Лептирићи“,развојног
плана рада 2016-2019,Плана стручног усавршавања.
Циљ ове Установе је да деци обезбеди нормалан физички, интелектуални, социо-емоционални и
морални развој, а да при том негује комуникацију и стваралаштво код деце.
Планиране приходе предшколска установа разврстава на:
Извор 01-приходи из буџета општине
Извор 04-сопствени приходи буџетских корисника
Извор 13-нераспоређени вишак из ранијих година
Извор 16-родитељски динар за ваннаставне активности.
Расходи и издаци
Категорија 41-Расходи за запослене
Маса средстава за плате увећана је у складу са упутствима за израду буџета за 2019.годину
добијеним од стране Министарства финансија, средства су опредељена за 21 радника на неодређено
време и 2 радника на одређено време.
На економској класификацији 415-Наканаде трошкова запосленима, предвиђене су накнаде трошкова
за превоз на посао и са посла у готовини, ове накнаде се исплаћују и васпитачима на терену. Укупан
број радника којима се накнада исплаћује је 14.
На економској класификацији 416-Награде и бонуси, предвиђена су средства за исплату јубиларне
награде за 3 радника која то право стичу у 2019. години.
Категорија 42-Коришћење роба и услуга
Стални трошкови су предвиђени за трошкове платног промета, трошкове енергетских
услуга,комуналних услуга,услуге комуникације и трошкове осигурања (имовине и лица)
Трошкови путовања-опредељена су средства за трошкове превоза, смештаја на службеном путу,
трошкове путарина и паркирања службеног возила.
Услуге по уговору обухватају трошкове везане за компјутерске услуге и одржавање софтвера,
образовања и усавршавања запослених, услуге информисања, стручне услуге (правно
заступање,вештачење и геодетске услуге, репрезентација везана за прославе и сл, остале опште
услуге-фотографисање, заштита на раду, чишћење просторија и сл.)
Медицинске услуге, здравствена заштита по уговору, услуге јавног здравства-инспекција и анализе
лабораторијске услуге и сл, разврстане су у оквиру трошкова на групи конта 424-специјализоване
услуге.
На економској класификацији 425-текуће поправке и одржавање, обезбеђена су средства за поправку
канцеларијског намештаја, електричне и електронске опреме, зграде, возног парка, косилице и
моторне тестере, одржавање пословног простора, пуњење апарата и противпожарна заштита,
поправка ограде и уређење дворишта, одржавање громобранске инсталације.
426-Материјал, у оквиру ових расхода предвиђена су средства за следеће: административни
материјал, материјал за усавршавање и образовање запослених,материјал за саобраћај,материјал за
васпитно-образовни рад,набавке постељине,јастука, пешкира, покривача,медицински материјал за
пружање прве помоћи,материјал за одржавање хигијене,материјал за угоститељство ( припремање
хране и пића по унапред утврђеном јеловнику и стандардима).
На конту 465-остале дотације и трансфери опредељена су средства сагласно Закону о привременом
уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код
корисника јавних средстава.
Опредељена су средства за регистрацију возила, судске таксе и неке комуналне таксе на групи конта
48.
На конту 512-опредељена су средства за кухињску опрему и опрему за образовање, као и
административна опрема.
Циљ програма је повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем. Главни
индикатор је проценат уписане деце у односу на број укупно пријављене деце. Очекивана вредност у
2018 години је 55%, циљане вредности у 2019. 60%, 2020 -63% и 2021. години 65%. Извор
верификације је евиденција о броју уписане и пријављене деце предшколског узраста.
Програмска активност 2001-0001-Функционисање предшколских установа
Циљ: Обезбеђени адекватни услови за васпитно образовни рад са децом уз повећан обухват
Индикатор: Процечан број деце у групи (јасле, предшколски припремни предшколски програм/ппп)
Вредност индикатора по годинама: 2017. г.-13;очекивана 2018. г.-14; циљна вредност по годинама
2019. г.-15; 2020. г.-15; 2021. г.-15
Извор верификације је евиденција о броју уписане и пријављене деце предшколског узраста.
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ Програмска активност 1201-0001-Функционисање локалних установа културе:
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Износ од 2.290.000 динара на економској класификацији 411 и 409.000 динара на економској
класификацији 412 опредељен је за плате 3 запослена радника у установи дома културе. Према
упутству Министарства финансија за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2019.годину, маса
средстава за плате увећана је за 7% у односу на 2018.годину. Накнаде трошкова за запослене
опредељене су у износу од 50.000. Стални трошкови су предвиђени за трошкове платног промета и
банкарских услуга, енергетских услуга и трошкове грејања на гас, комуналних услуга, услуга
комуникације и трошкова осигурања радника и опреме(890.000 из буџета општине). Трошкови
путовања су опредељени у износу од 20.000 динара,
Економска класификација 423-услуге по уговору, износи 1.363.000 динара ради исплате одржавања
компјутера и програма, исплате услуге штампања плахата, диплома, захвалница и слично, стручних
услуга-позоришне представе, концерти и слично, административних услуга, услуга образовања и
усавршавања запослених (семинари, предавања), репрезентација-услуге хране и пића, услуге
ангажовања лица за безбедност на раду и здравље на раду и осталих општих услуга као што су
прегледи пп апарата, дезинфекција и дератизација зграде и Услуге за организовање манифестације
„Дани Саве Јеремића“ као што су ангажовање естрадних извођача,снимање и сликање
манифестације, уређење позорнице, услуге аудио и светлосног опремања итд.
Економска класификација 425-ТЕкуће поправке и одржавање износи 650.000 динара ради исплате
услуге одржавања зграде и опреме. Планирају се молерски радови као и услуге одржавања опреме.
Економска класификација 426-Материјал износи 170.000 динара ради набавке канцеларијског
материјала, материјала за културу и образовање, сликарског материјала за потребе манифестације
„Дани Саве Јеремића“, материјал за одржавање хигијене (хемијска средства и инвентар), као и
потрошног материјала и резервних делова.
Економска класификација 465-остале дотације и трансфери опредељен је износ 240.000 динара.
Економска класификација 482-Порези,обавезне таксе, казне и пенали износи 16.000 динара
За капитално одржавање зграде објекта дома културе издвојено је на економској класификацији 511зграде и грађевински објекти, износ од 2 милиона динара.
За набавку намештаја, рачунарске опреме,сценских завеса и опреме за културу-аудио и светлосно
опремање, на економској класификацији 512-Машине и опрема, опредељено је 1,1 милион динара, и
на економској класификацији 515-нематеријална имовина, за набавку књига и часописа за библиотеку
износ 200.000 динара.
Циљ: Обезбеђење редовног функционисања установа културе
Индикатор: Број запослених у установама културе у односу на укупан број запослених у ЈЛС
Вредност по годинама: 2017- 3 радника у односу на 87 запослених, овај број радника се очекује и
током 2019, а 2020 и 2021. године. очекује се да се повећа број радника за још једног
Извор верификације: Одлука СО Ражањ о максималном броју запослених на неодређено време
ПРОГРАМ 4:ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
Програмска активност 1502-0001 Управљање развојем туризма
Одлуком о буџету обезбеђена су средства за зараде једног запосленог радника за пет месеци у
износу од 533.000 динара, с обзиром да је лице било ангажовано од јула месеца 2018. године и да је
одобрена маса средстава за плате за 5 месеци. У 2019. години неопходно је тражити повећање масе
средстава за плате за овог буџетског корисника. За овог једног радника предвиђена су и средства за
путне трошкове у износу од 120.000 динара, Стални трошкови за електричну енергију,водовод,
канализацију и банкарске и комуналне услуге износ од 150.000 динара. Трошкови путовања у земљи
(посета сајмовима и слично) опредељен је износ од 100.000 динара. Услуге по уговору су намењене
за потребе штампе,рекламе и превоза (износ 720.000). За текуће поправке и одржавање објекта за
туристичке потребе опредељено је 420.000 динара и за набавку материјала намењеног промоцији и
административног материјала 400.000 динара. За опремање канцеларије туристичке организације
опредељено је за административну опрему 457.000 динара.
Циљ ПРОГРАМА је повећање смештајних капацитета туристичке понуде. Индикатор је број
извршених категоризација смештаја у домаћој радиности. Очекивана вредност у 2018. години је 3
регистрована домаћинства. Циљне вредности у наредне три године су: 2019. године 5 домаћинства,
2020. г. -5; 2021. г. -6 регистрованих домаћинстава. Извор верификације за овај циљ је број издатих
решења о категоризацији смештаја.
Циљ програмске активности 1502-0001-Повећање квалитета туристичке понуде и услуге: Индикатор
циља је број уређених туристичких локалитета у општини. Очекивана вредност у 2018. години је да се
донесе Одлука о туристичким локалитетима, а у наредним годинама да 2019. године буде уређен
један туристички локалитет; 2020- 2 локалитета; 2021-2 уређена туристичка локалитета. Извор
верификације јесте Општинска одлука и одрађени пројекти о уређењу локалитета.
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ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - Дом здравља Ражањ, у складу са планом
финансијских улагања на терет средстава буџета локалне самоуправе за 2019. годину планира да
уложи 12.865.000
Циљ програма: Унапређење здравља становништва,
Индикатор: Покривеност становништва примарном здравственом заштитом.
Вредност индикатора у базној, 2017. години је 92%, очекивана у 2018.години 95%, циљана вредност
2019. године је 98% становништва, док се у 2020. и 2021.години очекује 100% покривеност
становништва примарном здравственом заштитом.
Извор верификације јесте извршење плана рада дома здравља и Показатељи учинка у примарној
здравственој заштити.
Код програмске активности 1801-0001-Функционисање устнова примарне здравствене заштите
циљ је унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ. Индикатор циља јесте број
здравствених радника финансираних из буџета општине Ражањ. Вредност у базној, 2017.години јесу
2 лекара, очекивана вредност у 2018. години је 1, циљана вредност у 2019. години,као и у 2020. и
2021.години јесу 2 радника. Извор верификације јесте Уговор о финансирању доктора медицине са
локалном самоуправом, Радни налог дома здравља.
Други циљ у оквиру ове програмске активности јесте развој ресурса дома здравља а индикатори су:
Број реновираних објеката (по годинама: 2017-1; 2018-1; 2019-1; 2020-1; 2021-1)
Извор верификације јесу уговори са извођачима радова и испостављене фактуре
Други индикатор овог циља је број набављених медицински уређаја по службама ( по годинама: 20175; 2018-7; 2019-4; 2020-5; 2021-5)
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД-ПРОГРАМ 11
Програмска активност 0901-0001-Социјалне помоћи
Циљ: Унапређење услуга социјалне заштите за децу и породицу
Индикатор: Број корисника услуга
Вредност индикатора:
Базна година 2017-125
Очекивања до краја 2018 године -267
Планске величине по годинама: 2019. г.-455; 2020. г.-560; 2021. г.-600
Извор верификације-Службена евиденција ЦСР
Центар за социјални рад планирао је материјална средства у укупном износу 1.840.000 динара за
сталне трошкове (платни промет,водовод,канализација, телефон пошта и осигурање), услуге по
уговору (одржавање и поправка рачунара, образовање и усавршавање запослених, угоститељске
услуге и репрезентација) специјализоване услуге, услуге текуће поправке и одржавања опреме,
зграда и намештаја, трошкове канцеларијског материјала, стручне литературе, бензина, регистрације
возила и остале таксе.
Програмска активност 0901-0006-Подршка деци и породицама са децом
5.200.000 издвојено је за накнаде из буџета у случају смрти,накнаде за становање и живот и
једнократне новчане помоћи.
Циљ ове програмске активности је унапређење популационе политике, а индикатор је „Број мера
материјалне подршке намењен мерама локалне популационе политике (нпр. Подршка
материнству,породиљама, накнада за новорођену децу). Вредност индикатора у базној 2017. години
износи 125, у 2018. години очекује се да вредност индикатора буде 477, а планиране вредности за
2019. годину су 635. 2020. годину-660 и 2021. годину -700. Извор верификације јесу службене
евиденције центра за социјални рад о издатим једнократним помоћима.
ЗАКЉУЧАК
Највећи део средстава је издвојен за функционисање општинске управе (25,6%) и развој
образовања(15,2%).
Буџетски корисници су углавном реално исказали своје потребе, имајући у обзир економско
финансијско стање привредних субјеката и грађана, а Служба буџета је то унела у Одлуци о буџету
за 2019. годину уз извесне корекције предлога финансијских планова због непоштовања упутства
Одељења за привреду и финансије и смерница за израду предлога финансијских планова буџетских
корисника.
У 2019. години, сви корисници буџетских средстава морају се одговорно понашати у
трошењу јавних средстава.
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У зависности од прилива средстава Служба буџета – Трезора Општинске управе, Одељења
за привреду и финансије, ће преносити средства буџетским корисницима , посебно за приоритете,
поштујући одобрене квоте буџетским корисницима.
Без обзира на рестриктивне мере Владе републике Србије у области фискалне политике,
реално смо сагледали како приходе тако и расходе буџетских корисника, и реално је очекивати
остварење планираног буџета Општине Ражањ за 2019. годину у проценту изнад 94%.

1317

Службени лист општине Ражањ

Назив локалне власти Ражањ

Табела 2.

Ражањ

Редн Директни и индиректни
и
корисници буџетских
број средстава локалне власти

1
1

2

2
Органи и службе локалне
власти
Изабрана лица
Постављена лица
Запослени
Установе културе
Постављена лица
Запослени
Остале установе из области
јавних служби које се
финансирају из буџета
(навести назив установе):
1. Туристичка
организација
општине Ражањ
Постављена лица
Запослени

3

2.
Постављена лица
Запослени
3.
Постављена лица
Запослени
4.
Постављена лица
Запослени
5.
Постављена лица
Запослени
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Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2018. године и планирана
пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2018. годину на
економским класификацијама 411 и 412

Укупан
Маса
Укупан
број зап. у средстава за број зап. у
октобру
октобру
плате на
2018.
2018.
извору 01
године
године
из извора
из извора
01
04
3
4
5
44
2
2
40
2
1
2

38,162,000

1

497,000

0

1

497,000

0

1
0
0

Маса
средстава за
плате на
извору 04

6

Маса средстава за плате планирана за 2019. годину на економским класификацијама 411 и
412

Укупан
Укупан
број зап. у Маса средстава планиран
за плате на
број зап. у
октобру
извору 05- 08 децембру
2018.
2019.
године
године из
из извора
05извора 01
08
7
8
9
0
0
0
0
0
0
0

Маса
средстава за
плате на
извору 01

10

Укупан
планиран
број зап. у
децембру
2019.
године из
извора 04
11

Укупан
планиран
Маса
број зап. у Маса средстава за
средстава за
плате на извору
децембру
плате на
05-08
2019.
извору 04
године из
извора 05-08
12

40,832,000

1

533,000

0

0

1

533,000

0

0

0
0
0

0
0
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0
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44
2
2
40
2
1
2

2,522,000
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0
0
0
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14

0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
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4

5
6

7

Дирекције основане од
стране локалне власти
Постављена лица
Запослени
Месне заједнице
Изабрана лица
Запослени
Предшколске установе
Постављена лица
Запослени
Нове установе и органи
(навести назив установа
и органа):
1.
Постављена лица
Запослени
2.
Постављена лица
Запослени
3.
Постављена лица
Запослени

8

Укупно за све кориснике
буџетa који се
финансирају са
економских
класификација 411 и 412
Изабрана лица
Постављена лица
Запослени
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0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
23
1
22

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
23
1
22

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

17,630,000

0

0

0

0

0

0

18,864,000

0

0

0

0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

70

2
5
64

58,811,000

0

0
0
0

0

0

0

0
0
0

70

2
5
64

62,928,000

0

0
0
0

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2018. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2019. ГОДИНИ
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На основу члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана
32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14,
101/2016 – др. Закон и 47/18), и члана 39. став 1. тачка 2. Статута Општине Ражањ, („Службени лист
Општине Ражањ“, број 5/14 – пречишћени текст) Скупштина општине Ражањ, на седници одржаној
дана 18.12.2018. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАЖАЊ ЗА 2018. ГОДИНУ
I – ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Ражањ за 2018. годину („Службени лист Општине Ражањ, број
11/17), у табели Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине под тачком 3.
Донације, економска класификација 731+732, износ „6.862.000“ мења се износом „7.962.000“.
У табели под 1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ, 1.1 Расходи за запослене, износ „65.067.000“, замењује
се износом „65.572.000“, 1.2. Коришћење роба и услуга, економска класификација 42, износ
„109.374.000“, замењује се износом „109.907.000“, 2.1. Трансфери, економска класификација 46, износ
„68.652.000“, замењује се износом „68.147.000“, под 3. Издаци за набавку нефинасијске имовине,
економска класификација 5. износ „117.431.000“ замењује се износом „117.998.000“.
У Општем делу – Програмска класификација расхода у колони 4 – Средства из буџета, није
био прерасподеле између програма, програмских активности и пројеката.
У колони 6 - Сопствени и други приходи, код програма 8-Предшколско образовање и
васпитање, износ „7.072.000“, замењује се износом „8.172.000“, програмска активност 20010001.Функционисање предшколских установа износ „5.665.000“, замењује се износом „6.765.000“.
Члан 2.
У члану 2. износ „305.092.000“, замењује се износом „306.192.000“, износ „414.689.000“,
замењује се износом „415.789.000“.
II – ПОСЕБАН ДЕО

Члан 3.
У члану 4. износ “5.862.000“ замењује се износом „6.962.000“ и врши се прерасподела у
колони 7 извор финансирања 01 Одлуке
Раздео 3 ОПШТИНСКА УПРАВА, ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ, програмска
активност 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130-Опште
услуге, економска класификација 423-Услуге по уговору, износ «7.750.000», замењује се износом
«7.230.000», економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање, износ «1.600.000»,
замењује се износом «2.120.000», економска класификација 482-Порези, обавезне таксе и казне,
износ «1.000.000», замењује се износом «1.100.000», економска класификација 483-Новчане казне и
пенали по решењу судова, износ «250.000», замењује се износом «90.000», економска класификација
485-Накнада штете за повреде или штете нанете од стране државних органа, износ «100.000»,
замењује се износом «160.000», функција 220-Цивилна одбрана, економска класификација 425Текуће поправке и одржавање, износ „1.150.000“, замењује се износом „1.030.000“, економска
класификација 512-Машине и опрема, износ „50.000“, замењује с износом „170.000“.
Раздео 3 (3.2) ДОМ КУЛТУРЕ РАЖАЊ, ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ, програмска активност
1201-0001-Функционисање локалних установа културе, функција 820-Услуге културе, економска
класификација 425-Текуће поправке и одржавање, износ „350.000“, замењује се износом „1.300.000“,
економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти, износ „3.200.000“, замењује се износом
„2.250.000“.
Разздео 3 (3.2) ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛЕПТИРИЋИ“, ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ, програмска активност 2001-0001-Функционисање и остваривање
предшколског васпитања и образовања, функција 911-Предшколско образовање, економска
класификација 411-Плате, накнаде и додаци запослених, износ „14.522.000“, замењује се износом
„14.950.000“, економска класификација 412-Социјални доприноси на терет послодавца, износ
„2.630.000“, замењује се износом „2.707.000“, економска класификација 465-Остале дотације и
трансфери, износ „2.115.000“, замењује се износом „1.610.000“.
Раздео 3 (3.3) МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ,
програмска активност 0602-0002-Функционисање месних заједница, функција 160-Опште јавне услуге
некласификоване на другом месту, економска класификација, 425-Текуће поправке и одржавање,
износ „3.670.000“, замењује се износом „6.098.000“, економска класификација 426-Материјал, износ
„2.620.000“, замењује се износом „192.000“.
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Раздео 3 (3.4) ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ РАЖАЊ, ПРОГРАМ 4 РАЗВОЈ
ТУРИЗМА, програмска активност 1502-0001-Управљање развојем туризма, функција 473-Туризам,
економска класификација 421-Стални трошкови, износ „100.000“, замењује се износом „10.000“,
економска класификација 422-Трошкови путовања, износ „10.000“, замењује се износом „0“, економска
класификација 423-Услуге по уговору, износ „330.000“, замењује се износом „583.000“, економска
класификација 426-Материјал, износ „650.000“, замењује се износом „600.000“, економска
класификација 512-Машине и опрема, износ „703.000“, замењује се износом „600.000“.
У члану 4. извор финансирања 13 у колони 9 Одлуке, врши се прерасподела и то
Раздео 3 ОПШТИНСКА УПРАВА, ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ, програмска
активност 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130-Опште
услуге, економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање, износ „0“, замењује се износом
„1.000.000“, економска класификација 426-Материјал, износ „1.000.000“, замењује се износом „0“.
Разздео 3 (3.2) ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛЕПТИРИЋИ“, ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ, програмска активност 2001-0001-Функционисање и остваривање
предшколског васпитања и образовања, функција 911-Предшколско образовање, економска
класификација 421-Стални трошкови, износ „680.000“, замењује се износом „280.000“, економска
класификација 511-Зграде и грађевински објекти, износ „1.400.000“, замењује се износом „2.000.000“,
економска класификација 512-Машине и опрема, износ „800.000“, замењује се износом „1.700.000“..
III – ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 4.
Одлуку доставити Министарству финансија Управи за Трезор Ражањ и објавити у
„Службеном листу Општине Ражањ“.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања, а примењиваће се од 01. јануара 2018.
године.
`
Број: 400-497/18-11
У Ражњу,18.12.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ
ПРЕДСЕДНИК
Миодраг Рајковић,с.р.

OБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПРАВНИ ОСНОВ
Закон о буџетском систему
Закон о локалној самоуправи,
Статут Општине Ражањ
Одредбама члана 63. Закона о буџетском систему уређена је измена и допуна Одлуке о буџету –
ребелансу буџета која – се доноси по поступку за доношење Одлуке о буџету.
Туристичка организација општине Ражањ је поднела захтев 27.11.2018. године да се изврши
прерасподела средстава у оквиру одобрених средстава овом буџетском кориснику. Средства
опредељена за сталне трошкове, трошена су само за платни промет, а остатак намењен за трошкове
електричне енергије није, с обзиром да се овај корисник још увек није преселио у просторијама зграде
Моравке, где би иначе требало да буде седиште туристичке организације, те се већи део ових
средстава преусмерава на економску класификацију 423-услуге по уговору. Такође, трошкови
путовања, с обзиром да овај корисник до краја године неће имати потребе за ангажовањем ових
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средстава, преусмеравају се на конто 423-услуге по уговору. Део трошкова за материјал у износу од
50.000 динара и за набавку машина и опреме у износу од 103.000 динара преусмерава се на конто
423-услуге по уговору. Увећање апропријације 423-услуге по уговору врши се због потреба учешћа на
сајмовима где је неопходно да се плати закуп штанда и уговори превоз за учеснике сајма.
Предшколска установа „Лептирићи“ захтевом од 06.12.2018. године, а по одобрењу
Министарства финансија број 401-00-00517/2018-03 од 12.02.2018. године, врши преусмеравање дела
средстава са конта 465-остале дотације и трансфери на конта 411-плате и зараде и 412-социјлани
доприноси на терет послодавца, ради увећање масе средстава за плате која се односи на плату
возача.
У оквиру извора 13-вишкови из ранијих година, који су остварени код корисника ПУ „Лептирићи“,
врши се прерасподела средстава због потребе набавке нове расвете за цео објекат, прибављања
завесе и тепиха и набавке мобилијара за двориште вртића.
Начелник општинске управе је дана 07.12.2018.године поднео захтев за промену апропријација у
буџету и то за повећање обима средстава за порезе и таксе, а због потребе измештања и пружања
услуге прикључења на дистрибутивни систем елетричне енергије с обзиром да постојећи обим
средстава није довољан. Такође због потребе надокнаде штете настале на њивама, приликом
извођења радова на изградњи моста на општинском путу према селу Пардик, неопходно је издвојити
додатна средства за те намене, с обзиром да постојећим оквиром не могу да се затворе ове обавезе.
На основу овога захтева извршена је прерасподела средстава у оквиру конта класе 48.
У оквиру средстава из нераспоређених вишкова из ранијих година,код корисника општинска
управа, средства за набавку грађевинског материјала за текуће поправке и одржавање била су
опредељена на економској класификацији 426-материјал.У оквиру извора 01-Приходи буџета била су
распоређена средства за поправку одржавање рачунара на економској класификацији 423-услуге по
уговору. По препоруци државне ревизорске институције, а због правилне евиденције и извршења
расхода, извшена је прерасподела ових средстава тј. пребачена су са економске класификације 426материјал, на конто 425-текуће поправке и одржавање, и код извора 01 са економске класификације
423-услуге по уговору на 425-текуће поправке и одржавање. Из истог разлога извршено је и
пребацивање средстава код месних заједница са економске класификације 426-материјал, на
економску класификацију 425-Текуће поправке и одржавања, ради правилног планирања,
извршавања и евидентирања трошкова за набавку материјала за потребе поправки и одржавања.
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На основу члана 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009,
73/10,101/10,101/11,93/12,62/13,63/13,108/13,142/14,68/15,103/15,99/16 и 113/17 ),чл. 32.став1.тачка 2. Закона

лок.самоуправи ("Сл. гл. РС" број 129/07, 83/14,101/16 и 47/18 ) и чл. 39. ст.1тачка 2. Статута општине
Ражањ(Службени лист општине Ражањ"број 5/14,пречишћен текст), Скупштина општине Ражањ на седници
одржаној дана 18.12.2018. године, доноси

ОДЛУКУ
O ШЕСТОЈ ИЗМЕНИ И
ДОПУНИ ОДЛУКЕ

О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАЖАЊ ЗА 2018.
ГОДИНУ
1. ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ражањ за 2018. годину ( у даљем
тексту: буџет), састоји се од:
у динарима
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
у чему:
- буџетска средства
- сопствени приходи
- донације
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ
у чему:
- текући буџетски расходи
- расходи из сопствених прихода
- донације
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
у чему:
- текући буџетски издаци
- издаци из сопствених прихода
- донације
БУЏЕСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (кл.7+кл.8)-(кл.4+кл.5)
Издаци за набавку финансијске имовине
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијке имовине
Примања од задуживања
Суфицит из претходних година или неутрошена средства из претх. година
Издаци за отплату главнице дуга
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

306,192,000
306,192,000
299,230,000
22,000
6,940,000
0
415,789,000
297,791,000
294,529,000
22,000
3,240,000
117,998,000
114,298,000
3,700,000
-109,597,000
-109,597,000

109,597,000
109,597,000

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:
у динарима
ОПИС
1
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
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Економ.класификац.

2

Средства из буџета

3
306,192,000

Службени лист општине Ражањ
1. Порески приходи
1.1. Порез на доходак, добит и капит. добит. (ос.самод.)
1.2. Самодопринос
1.3. Порез на имовину
1.4. Порез на добра и услуге
(осим наканда које се користе преко Буџетског фонда) у че.

поједине врсте прихода са одређеном наменом (нам.пр.)
1.5. Остали порески приходи
2. Непорески приходи у чему:
поједине врсте накнада са одређеном наменом (нам.пр.)
приходи од продаје добара и услуга
3. Донације
4. Трансфери
5. Примања од продаје нефинансијске имовине
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈАКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1.ТЕКУЋИ РАСХОДИ
1.1.Расходи за зaпослене
1.2. Коришћење роба и услуга
1.3. Отплата камата
1.4. Субвенције
1.5. Издаци за социјалну заштиту
1.6. Остали расходи
1.7. Tекућа буџетска резерва
1.8 Стална буџеткса резерва
2.1 Трансфери
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине
4. Издаци за набавку финансиске имовине (осим 6211)
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ЗАДУЖИВАЊА
1.Примања по основу отплате кредита и продаје
финансијске имовине
2. Задуживање
2.1 Задуживање код домаћих кредитора
2.2. Задуживање код страних кредитора
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима
3.2. Отплата дуга страним кредиторима
3.3. Отплата дуга по гаранцијама
4.Набавка финансијске имовине
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ
ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13)
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ
ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансир. 14)
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71
711
711180
713

61,163,000
38,783,000
0
12,650,000

714

5,230,000

716

4,500,000

74

5,840,000

731+732
733
8

7,962,000
231,227,000

4
41
42
44
45
47
48
49
49
46
5
62

415,789,000
297,791,000
65,572,000
109,907,000
2,000
20,458,000
11,680,000
17,025,000
4,000,000
1,000,000
68,147,000
117,998,000
0

92
91
911
912

0
0
0
0

61
611
612
613
621

0
0
0
0
0

3

3

109,597,000

0

Члан 2.
Буџет за 2018. годину састоји се од:
3. Укупних прихода и примања у износу од
4. Укупних расхода и издатака у износу од

306.192.000 дин.
415.789.000 дин.

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 109.597.000
динара, обезбедиће се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.
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ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА
Шифра

Прогр
ам
1
1101

Програмск
а
активност/
Пројекат
2

Назив

3
Програм 1. Урбанизам и просторно планирање

1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање
1101-0003 Управљање грађевинским земљиштем
1102

Средства из буџета

Структура %

Сопствени и други
приходи

4

Укупна средства

Надлежан орган/особа

7

8

5

6

5,650,000

1.9%

23,110,000

28,760,000

450,000
5,200,000

0.2%
1.7%

2,075,000
19,035,000

2,525,000 Начелник општинске управе Ражањ
24,235,000 Начелник општинске управе Ражањ

1101-0004 Стамбена подршка
Програм 2. Комунална делатност

0.0%

2,000,000

18,880,000

6.3%

22,171,000

41,051,000

2,000,000 Начелник општинске управе Ражањ

1102-0001 Управљање-одржавање јавним осветљењем
1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене

11,000,000
5,880,000

3.7%
2.0%

14,935,000
0

25,935,000 ЈП "Путеви Ражањ"
5,880,000 ЈКП "Комуналац" Ражањ
9,236,000 ЈКП "Комуналац" Ражањ

1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће
Програм 3. Локални економски развој

2,000,000

0.7%

7,236,000

1501

0

0.0%

0

0

1502

Програм 4. Развој туризма

3,000,000

1.0%

0

3,000,000

3,000,000

1.0%

0

22,754,000

7.6%

0

22,754,000

22,754,000

7.6%

0

22,754,000 Начелник општинске управе Ражањ

5,260,000

1.8%

800,000

6,060,000

0401-0001 Управљање заштитом животне средине и природних вредности
0401-0003 Заштита природе
0401-0004 Управљање отпадним водама

1,710,000
1,500,000

0.6%
0.5%

0
400,000

1,710,000 Фонд за ЗЖС-Комисија за ЗЖС
1,900,000 ОУ опшине Ражањ-Начелник

1,050,000

0.4%

400,000

1,450,000 ОУ опшине Ражањ-Начелник

0401-0005 Управљање комуналним отпадом
Програм 7. Орган.саобраћаја и саобраћајна инфрастр.

1,000,000

0.3%

0

35,027,000

11.7%

39,400,000

74,427,000

34,949,000

11.7%

22,846,000

57,795,000 Начелник општинске управе Ражањ

78,000

0.0%

5,811,000

5,889,000 Начелник општинске управе Ражањ

0.0%

10,743,000

10,743,000 Начелник општинске управе Ражањ

0101

1502-0001 Управљање развојем туризма
Програм 5. Развој пољопривреде

0401

0101-0001 подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници
Програм 6. Заштита животне средине

0701

0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре
0701-П1 Изгр.проп.на Ражањској реци према Варници (кат.парц.3506/1 Ко
Мађере)
0701-П2 Изградња моста на општинском путу ОП бр. 139-19 (светопетарски пут)преко
Пардичке реке и регулација дела пардичке реке

2001

2002
0901

Програм 8. Предшколско васпитање

3,000,000 директор туристичке организације

1,000,000 ЈКП "Комуналац" Ражањ

31,827,000

10.6%

8,172,000

39,999,000

2001-0001 Функционисање предшколских установа
2001-П1 суфинансирање мера популационе политике
Програм 9. Основно образовање

26,917,000
4,910,000

9.0%
1.6%

6,765,000
1,407,000

33,682,000 Дечији вртић "Лептирић"-директор
6,317,000

41,815,000

14.0%

0

41,815,000

2002-0001 Функционисање основних школа

41,815,000

14.0%

0

41,815,000 Директори основних школа

12,350,000

4.1%

8,091,000

7,040,000
970,000

2.4%
0.3%

0
0

Програм 11. Социјална и дечја заштита
0901-0001 Социјалне помоћи
0901-0005 Активности Црвеног крста
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20,441,000
7,040,000 Центар за соц.рад-директор
970,000 председник Црвеног крста Ражањ

0901-0006 Подршка деци и породица са
0901-0003 Дневне услуге у заједници
0901-П1
1801

Службени лист општине Ражањ

Унапређење социјалне заштите у општини Ражањ
Програм 12. Примарна здравствена заштита

1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите

1,700,000

Број 17

19.12.2018.г.

0.6%

0

1,700,000 Начелник општинске управе Ражањ

1,740,000

0.6%

0

1,740,000 Начелник општинске управе Ражањ

900,000

0.3%

8,091,000

8,991,000 Начелник општинске управе Ражањ

12,785,000

4.3%

0

12,785,000

12,785,000

4.3%

0

12,785,000 Дом здравља Ражањ-директор
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1201

Програм 13. Развој културе
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12,898,000

4.3%

1,197,000

9,398,000
3,500,000

3.1%
1.2%

197,000
1,000,000

1301

1201-0001 Функционисање локалних установа културе
1201-0003 Унапређење система очувања и предствљања културно-историјског насле
Програм 14. Развој спорта и омладине

6,435,000

2.2%

0

6,435,000

6,000,000
435,000

2.0%
0.1%

0
0

6,000,000 Спортски савез-председник
435,000 канцеларија за младе општине Ражањ

0602

1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
1301-0005 Спровођење омладинске политике-КЗМ
Програм 15. Локална самоуправа

80,765,000
67,840,000
7,820,000

27.0%
22.7%
2.6%

13,618,000
6,450,000
0

4,000,000

1.3%

4,000,000 Председник општине Ражањ

1,000,000

0.3%

1,000,000 Општинско веће општине Ражањ

105,000

0.0%

7,168,000

9,784,000

3.3%

0

9,784,000

4,872,000

1.6%

0

4,872,000 Председник скупштине општине Ражањ

4,912,000

1.6%

0

4,912,000 Председник општине Ражањ

299,230,000

100.0%

0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина
0602-0002 Функционисање месних заједница
0602-0009 Текућа буџетска резерва
0602-0010 Стална буџетска резерва
Грађ. радови на рег. дела корита средње реке у Смиловцу на делу
0602-П1
кат. Парцеле бр.5860 Ко Смиловац
2101
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе
2101-0001 Функционисање скупштине
2101-0002 Функиционисање извршних органа
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ

299,230,000

Прогр 5650000
Прогр 18880000
0
Прогр
Прогр 3000000
Прогр 22754000
Прогр 5260000
Прогр 35027000
Прогр 31827000
Прогр 41815000
0
Прогр
Прогр 12350000
Прогр 12785000
Прогр 12898000
Прогр 6435000
Прогр 80765000
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116,559,000
116,559,000

14,095,000
9,595,000 Дом културе Ражањ-директор
4,500,000 Дом културе Ражањ-директор

94,383,000
74,290,000 Начелник општинске управе Ражањ
7,820,000 Начелник општинске управе Ражањ

7,273,000 Начелник општинске управе Ражањ

415,789,000
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Програм 1. Локални развој и просторно планирање
Програм 2. Комунална делатност
Програм 3. Локални економски развој
Програм 4. Развој туризма
Програм 5. Развој пољопривреде Програм 6.
Заштита животне средине Програм 7. Путна
инфраструктура Програм 8. Предшколско
васпитање Програм 9. Основно образовање
Програм 10. Средње образовање Програм
11. Социјална и дечја заштита
Програм 12. Примарна здравствена заштита
Програм 13. Развој културе
Програм 14. Развој спорта и омладине
Програм 15. Локална самоуправа
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члан 2а.
ПРИХОДИ И ПРИМЉЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПО ВРСТАМА
ОДНОСНО ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА
класа/категорија/
план за 2018
група

конто

700000
710000
711000
711111
711120
711140

711180
711193
711190
713000
713120
713310
713400

713600
714000
714510
714543
714562
716000
716111
730000
731+732
733000
740000
741000

врсте прихода и примања
пренета средства из претходне године
текући приходи
порези
Порез на доходак, добит и капиталне добитке
Порез на зараде
Порез на самосталне делатности
Порез на приходе од имовине
а) непокретности (закуп)
б) покретност (закуп)
ц) пољопривреда и шумарство
д) земљиште
Самодопринос
Порез на дуге приходе по чл. 85 Закона о поре.на ДГ
Порез на друге приходе
Порез на имовину
Порез на имовину физичких и правних лица
Порез на наслеђе и поклон
Порез на капиталне трансакције
а) порез на пренос апслолутних права (неп.)
б) порез на пренос апсолутних права (моторна возила)
ц) П/П АП-хартија од вредности
Порез на акције на име и уделе
Порез на добра и услуге
Такса на друмска моторна возила
Промена намене пољопривредног земљишта
Накнада за заштиту животне средине
Други порези
Ком.такса за истицање фирме на пословном простору
донације и трансфери
Донације
Трансфери од других нивоа власти
Други приходи
Приходи од имовине
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укупна јавна

сред.из
средства
сред.буџ.
структура
осталих
109,597,000.00
6,110,000.00 115,707,000.00
299,230,000.00
99.93
852,000.00 300,082,000.00
61,163,000.00
20.44
0.00 61,163,000.00
38,783,000.00
12.96
38,783,000.00
34,350,000.00
11.48
34,350,000.00
2,850,000.00
0.95
2,850,000.00
43,000.00
0.01
43,000.00
0.00
25,000.00
0.01
25,000.00
10,000.00
0.00
10,000.00
8,000.00
0.00
8,000.00
0.00
40,000.00
0.01
40,000.00
1,500,000.00
0.50
1,500,000.00
12,650,000.00
4.23
0.00 12,650,000.00
10,500,000.00
3.51
10,500,000.00
250,000.00
0.08
250,000.00
1,900,000.00
0.63
1,900,000.00
700,000.00
0.23
700,000.00
1,200,000.00
0.40
1,200,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,230,000.00
1.75
5,230,000.00
3,300,000.00
1.10
3,300,000.00
30,000.00
0.01
30,000.00
1,900,000.00
0.63
1,900,000.00
4,500,000.00
1.50
4,500,000.00
4,500,000.00
1.50
4,500,000.00
232,227,000.00
77.61
70,000.00 232,297,000.00
1,000,000.00
0.33
1,000,000.00
231,227,000.00
77.27
70,000.00 231,297,000.00
5,840,000.00
1.88
782,000.00
6,622,000.00
1,530,000.00
0.51
1,530,000.00

Службени лист општине Ражањ
741100
741531
741534
741535
741522
741526
742000

743000

745000

Приходи од камата
Ком.такса за кориш. Простора на јавним површинама
Накнада за коришћење грађ. Земљишта
Ком. Такса за заузеће повр. Грађ. Материјалом
Закуп пољопривредног земљишта
накнада за коришћење шума
Приходи од продаје добара и услуга
Накнада за уређење грађевинског земљишта
Приходи органа управе
Општинска административна такса
Закуп непокрет. У државној својини

742253
742351
742251
742152
742156 Приходи остварени по основу пружања услуге боравка деце у ПУ
742378 Родитељски динар за ваннаставне активности
742155 расподела јавних прихода
742255 Такса за озакоњење објеката
Новчане казне
743326 По републичким прописима
743351 По општинским одлукама
Мешовити и неодређени приходи
745100 Мешовити и неодређени приходи

1330
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10,000.00
150,000.00
50,000.00
20,000.00
500,000.00
800,000.00
3,310,000.00
50,000.00
200,000.00
50,000.00
800,000.00
2,000,000.00
60,000.00
150,000.00
900,000.00
800,000.00
100,000.00
100,000.00
100,000.00

0.00
0.05
0.02
0.01
0.17
0.27
1.04
0.02
0.07
0.02
0.27
0.67
0.00
0.15
0.44
0.30
0.27
0.03
0.03
0.03

650,000.00

10,000.00
150,000.00
50,000.00
20,000.00
500,000.00
800,000.00
3,960,000.00
50,000.00
200,000.00
50,000.00
800,000.00
2,000,000.00
650,000.00

132,000.00
132,000.00

900,000.00
800,000.00
100,000.00
232,000.00
232,000.00

650,000.00

Службени лист општине Ражањ

Број 17

19.12.2018.г.

Члан 3.
Планирани капитални издаци буџтских корисника за 2018. годину
исказују се у следећем прегледу:
Ек.
клас.

Ред.
број

Опис

2017

1

2

3

4

Износ у динарима
2018
2019
5

А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ
Зграде и грађевински објекти

511

1.

2.

Грађевински радови на регулацији дела корита
средње реке у смиловцу на делу кат. Парцеле бр.5860
Ко Смиловац

7,273,000

Година почетка финанс. пројекта: 2018.
Година завршетка фин. пројекта: 2018.
Укупна вредност пројекта:
Извори финансирања:
Из текућих прихода буџета:

7,273,000
105,000

Из вишкова средстава

7,168,000

Изградња пропуста на Ражањској реци на
некатегорисаном путу који вод од општинског пута број
139-13-према Варници на делу катастарске парцеле
бр. 3506/1 КО Мађере

5,889,000

година почетка финан.пројекта: 2018
година завршетка фин. Пројекта:2018
Укупна вредност пројекта:
извори финансирања:
Из текућих прихода буџета:
из вишкова средстава

3

5,889,000
78,000
5,811,000

Изградња моста на општинском путу ОП бр. 13919 (светопетарски пут)преко Пардичке реке и
регулација дела пардичке реке

10,743,000

1331

6

2020
7
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УКУПНО:

година почетка финан.пројекта: 2018
година завршетка фин. Пројекта:2018
Укупна вредност пројекта:
извори финансирања:
из вишкова средстава
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10,743,000
10,743,000
23,905,000
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2. ПОСЕБАН ДЕО
Члан 4.
Средства буџета у износу од 299.230.000 динара, средства од додатних прихода дирeктних и индиректних

2

Функција

Програмска
класифик.
3

4

Економска
класифик.

1

Глава

Раздео

корисника средстава буџета у укупном износу од 6.962.000 динара и вишак прихода из ранијих година у износу од 109.597.000 динара распоређују
се по корисницима и врстама издатака, и то:

Опис

Средства из
буџета
01

Средства
из
сопствених
извора
04

Средства из
осталих
извора
(13 и ост.)

Укупна
средства

5

6

7

8

9

10

2101

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

2101-0001

Функционисање Скупштине

1

110
411
412
413
414
415
422
423
426
465
481
481

01
13

01
13

01
13

01

Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални допр. на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Остале дотације и трансфери
Дотације невладиним организацијама-медији
Финансирање политичких стрaнака
Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 110:
Извори финанс. за прог. активн. 2101-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 2101-0001:
Извори финансирања за програм 16:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програм 16:
Извори финансирања за раздео 1:
Приходи из буџета
Свега за раздео 1:

1,235,000
221,000
170,000
0
10,000
20,000
2,310,000
400,000
146,000
300,000
60,000

1,235,000
221,000
170,000
0
10,000
20,000
2,310,000
400,000
146,000
300,000
60,000

4,872,000
0
0

4,872,000

0

0

4,872,000

4,872,000

0

0
0

4,872,000

4,872,000
4,872,000

0

0

4,872,000

4,872,000

4,872,000
4,872,000
4,872,000

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

2
2101
2101-0002
111
411
412
413
415
416
422
423
465

Функционисање извршних органа
Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални допр. на терет послодавца
Накнаде у натури
Накнаде за запослене
Награде , бонуси и ост.посебни расх.
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале дотације и трансфери
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2,993,000
536,000
10,000
10,000
450,000
160,000
400,000
353,000

2,993,000
536,000
10,000
10,000
450,000
160,000
400,000
353,000
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Извори финансирања за функцију 111:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 111:
Извори финанс. за прог. активн. 2101-0002:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 2101-0002:
Извори финансирања за програм 16:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програм 16:
Извори финансирања за раздео 2:
01 Приходи из буџета
Свега за раздео 2:

3
0602
0602-0001
130
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
441
464
465
472
481
482
483
485
511
512
515
01
13

220
423
425
426
512
01
13

ОПШТИНСКА УПРАВА
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ
Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални допр. на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали пос. расх.
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Отплате домаћих камата
Трансфери нац. Служби за запошљавање
Остале дотације и трансфери
Накнаде за социјалну зашт. из буџета
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Новч. казне и пенали по реш. судова
Накн. штете за повреде или штет. нан.
од стр. државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 130:
Цивилна одбрана
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 220:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 220:
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4,912,000

4,912,000
0
0

4,912,000

0

0
0

4,912,000

4,912,000

0

0
0

4,912,000

4,912,000

0

0

4,912,000

4,912,000

4,912,000
4,912,000

4,912,000

29,001,000
5,200,000
650,000
700,000
1,500,000
250,000
5,830,000
230,000
7,230,000
900,000
2,120,000
3,300,000
2,000
700,000
3,407,000
300,000
3,250,000
1,100,000
90,000

1,000,000
0

500,000

160,000
300,000
50,000

3,300,000
1,650,000

66,270,000
66,270,000

160,000
3,300,000
1,950,000
50,000
66,270,000

6,450,000
6,450,000

280,000
1,030,000
90,000
170,000

72,720,000

280,000
1,030,000
90,000
170,000

1,570,000
1,570,000

29,001,000
5,200,000
650,000
700,000
1,500,000
250,000
5,830,000
230,000
7,230,000
900,000
3,120,000
3,300,000
2,000
700,000
3,407,000
800,000
3,250,000
1,100,000
90,000

1,570,000
0
0

1,570,000

Службени лист општине Ражањ
01
13

0602-П1
620

160

Извори финанс. за прог. активн. 0602-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0001:

Грађевински радови на регулацији дела корита
средње реке у смиловцу на делу кат. Парцеле
бр.5860 Ко Смиловац
Развој заједнице
511 Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 620:
01
13

0602-0009

Број 17

Извори финанс. за пројекат. 0602-П1:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за пројекат 0602-П1:

19.12.2018.г.

67,840,000
67,840,000

67,840,000
0

105,000

ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 13:РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Унапређење система очувања и представљања
1201-0003
културно историјског наслеђа
Верске и остале услуге заједнице
840
481 Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 840:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 840:
820
Услуге културе
511 Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 820:
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 840:

7,168,000

7,273,000
105,000

105,000

7,168,000
7,168,000

7,273,000

7,168,000
7,168,000

7,273,000

105,000
105,000

Извори финанс. за прог. активн. 0602-0009:
01 Приходи из буџета
4,000,000
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0009:
4,000,000
0602-0010
Стална буџетска резерва
160
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
499 Стална буџетска резерва
1,000,000
Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета
1,000,000
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 160:
1,000,000
Извори финанс. за прог. активн. 0602-0010:
01 Приходи из буџета
1,000,000
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0010:
1,000,000
Извори финансирања за програм 15:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програм 15:

74,290,000

105,000

0

Текућа буџетска резерва
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту
499 Текућа буџетска резерва
4,000,000
Извори финансирања за функцију 160:
01 Приходи из буџета
4,000,000
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 160:
4,000,000

01
13

6,450,000
6,450,000

4,000,000
4,000,000
0
0

4,000,000
4,000,000

0

0
0

4,000,000

1,000,000
0

0

1,000,000

0

0

1,000,000

1,000,000

72,945,000
72,945,000

13,618,000
0 13,618,000

86,563,000

1201

1335

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000
1,000,000

1,000,000

1,000,000
1,000,000

1,000,000
1,000,000

Службени лист општине Ражањ
01
13

01
13

1101
1101-0001

Број 17

Извори финанс. за прог. активн. 1201-0003:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 1201-0003:
Извори финансирања за програм 13:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програм 13:

ПРОГРАМ 1:УРБАНИЗАМ И ПРОС. ПЛАНИРАЊЕ
Просторно и урбанистичко планирање
620
Развој заједнице
511 Зграде и грађевински објекти
515 Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 620:
Извори финанс. за прог. активн. 1101-0001:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 1101-0001:
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3,500,000
1,000,000
1,000,000

3,500,000
1,000,000
4,500,000

3,500,000

1,000,000
1,000,000

4,500,000

450,000

2,075,000

0
2,525,000

2,075,000
2,075,000

2,525,000

2,075,000
2,075,000

2,525,000

16,975,000
2,060,000

22,175,000
2,060,000

19,035,000
19,035,000

24,235,000

19,035,000
19,035,000

24,235,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

2,000,000
2,000,000

23,110,000
23,110,000

28,760,000

3,500,000
3,500,000

450,000
450,000
450,000
450,000

Управљање грађевинским земљиштем
1101-0003
620

1101-0004
620

Развој заједнице
511 Зграде и грађевински објекти
541 Земљиште
Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 620:
Извори финанс. за прог. активн. 1101-0003:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 1101-0003:

150

5,200,000
5,200,000
5,200,000
5,200,000

Стамбена подршка
Развој заједнице
511 Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 620:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 620:
Извори финанс. за прог. активн. 1101-0004:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 1101-0004:

01
13

1301
1301-0005

5,200,000

Извори финансирања за програм 1:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програм 1:

ФИЗИЧКА КУЛТУРА
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Канцеларија за младе
Опште јавне услуге - истраживање и развој
423 Услуге по уговору
426 Материјал
512 Машине и опрема
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5,650,000
5,650,000

85,000
170,000
180,000

85,000
170,000
180,000

Службени лист општине Ражањ
01
13

01
13

1301-0001
810

435,000

435,000

435,000
435,000

Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима
Услуге рекреације и спорта-Спортски савез
481 Дотације спортским и омладинским организацијама
Извори финансирања за функцију 810:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 810:

6,000,000

0

0

6,000,000

0
0

0
0

6,000,000

Извори финанс. за прог. активн. 1301-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 1301-0001:

6,000,000
0
0

0
0

6,000,000

Извори финансирања за програм 14:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програм 14:

6,435,000
0
0

0
0

6,435,000

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Дневне услуге у заједници
Старост
424 Специјализоване услуге
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 020:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 020:

0901-П1
020
421
423
425
426
512
472
482
01
13

01
13

040

435,000
0
0

0
0

01
13

0901-0006

435,000

0

01
13

020

Извори финансирања за функцију 150:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 150:
Извори финанс. за прог. активн. 1301-0005:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 1301-0005:
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435,000

01
13

0901
0901-0003
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Извори финанс. за прог. активн. 0901-0003:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 0901-0003:
Унапређење социјалне заштите у општини Ражањ
Старост
стални трошкови
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Машине и опрема
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
Извори финансирања за функцију 020:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 020:
Извори финансирања за пројекат 0901-П1
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за пројекат 0901-П1
Подршка деци и породицама са децом
Породица и деца
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6,000,000
6,000,000

6,000,000

6,435,000

0
1,740,000

0
1,740,000
0

1,740,000
1,740,000

0
0

1,740,000

0
0

1,740,000

7,000
90,000
18,000
25,000
1,381,000
6,540,000
30,000

7,000
90,000
18,000
25,000
1,381,000
7,440,000
30,000

8,091,000
8,091,000

8,091,000
8,991,000

8,091,000
8,091,000

8,091,000
8,991,000

1,740,000
1,740,000

0

900,000

900,000
900,000
900,000
0
900,000

0

Службени лист општине Ражањ
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Извори финансирања за функцију 040:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 040:

01
13

0901-0005
090

Подршка реализацији програма Црвеног крста
Социјална заштита неклас. на другом месту
481 Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 090:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 090:

01
13

01
13

0401
0401-0003
540
423
424
515
541
01
13

01
13

0401-0004
520

0401-0005
510

Извори финанс. за прог. активн. 0901-0006:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 0901-0006:

Извори финанс. за прог. активн. 0901-0005:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 0901-0005:
Извори финансирања за програм 11
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програм 11:
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Заштита природе
Заштита биљног и живот. света и крајолика
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Нематеријална имовина
Земљиште
Извори финансирања за ф-ју 540
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 540:
Извори финанс. за прог. активн. 0401-0003:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 0401-0003:

Управљање отпадним водама
Управљање отпадним водама
511 Зграде и грађевински објекти
541 Земљиште
Извори финансирања за ф-ју 520
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 520:
Извори финанс. за прог. активн. 0401-0004:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 0401-0004:
Управљање комуналним отпадом
Управљање отпадом
541 Земљиште
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали
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1,700,000

1,700,000

1,700,000
0

0

1,700,000

1,700,000

1,700,000
1,700,000

0

0

0
1,700,000

970,000

970,000

970,000
0
0

970,000

0

0
0

970,000

0

8,091,000
8,091,000

13,401,000

400,000

500,000
300,000
0
1,100,000

970,000

970,000
970,000
5,310,000
5,310,000

500,000
300,000
700,000
1,500,000

1,500,000

1,500,000

400,000
400,000

1,900,000

400,000
400,000

1,900,000

1,500,000
1,500,000

0

1,000,000
50,000

400,000

1,400,000
50,000

1,050,000
0
1,050,000

400,000
400,000

1,450,000

400,000
400,000

1,450,000

1,050,000
1,050,000

300,000
700,000

0
0

300,000
700,000

Службени лист општине Ражањ
Извори финансирања за ф-ју 510
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 510:
Извори финанс. за прог. активн. 0401-0005:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 0401-0005:

01
13

1102
1102-0008
630

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Управљање и снабдевање водом за пиће
Водоснабдевање
451 Субв. јавн. нефинанси. предуз. и орг.
511 Зграде и грађевински објекти
541 Земљиште
Извори финансирања за функцију 630:
01 Приходи из буџета
13 нераспоређени вишак прих. Из ран.година
Функција 630:
01
13

1102-0003
660

1102-0001
640

Извори финансирања за програм 6:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програм 6:

Извори финанс. за прог. активн. 1102-0008:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 1102-0008:

Одржавање чистоће на површинама јавне
намене
Послови становања и заједнице
421 Стални трошкови
Извори финансирања за функцију 660:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 660:
Извори финанс. за прог. активн.1102-0003:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 1102-0003:
Управљање/одржавање јавним осветљењем
Улична расвета
421 Стални трошкови
425 Текуће поправке и одржавање
512 Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 640:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 640:
Извори финанс. за прог. активн. 1102-0001:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 1102-0001:
Извори финансирања за програм 2:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програм 2:
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1,000,000
0
0

1,000,000

0
0

1,000,000

800,000
800,000

4,350,000

2,000,000
0

0
7,196,000
40,000

2,000,000
7,196,000
40,000

2,000,000

0
7,236,000
7,236,000

9,236,000

1,000,000
1,000,000
1,000,000

3,550,000
3,550,000

0

2,000,000

2,000,000
2,000,000

0

0
7,236,000

9,236,000

5,880,000

0

0

5,880,000

5,880,000
0
5,880,000

0
0

0
0

5,880,000

5,880,000

0

0

5,880,000

7,500,000
3,500,000

0

0
14,935,000

7,500,000
3,500,000
14,935,000

0 14,935,000
14,935,000

0
25,935,000

0 14,935,000
0 14,935,000

25,935,000

22,171,000
0 22,171,000

41,051,000

5,880,000

11,000,000
11,000,000
11,000,000
11,000,000
18,880,000
18,880,000

Службени лист општине Ражањ
0701
0701-0002451
423
425
511
512
01
13

01
13

0701-П1
451

451

0701-П2
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ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Управљање и одржавање саобраћајне
инфраструктуре
Друмски саобраћај
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
зграде и грађевински објекти
машине и опрема
Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 451:
Извори финанс. за прог. активн. 0701-0002:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 0701-0002:

Изградња пропуста на Ражањској реци на
некатегорисаном путу који вод од општинског
пута број 139-13-према Варници на делу
катастарске парцеле бр. 3506/1 КО Мађере
Друмски саобраћај
511 зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 451:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 451:
Извори финансирања за пројекат 0701-П1:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за пројекат 0701-П1:
Изградња моста на општинском путу ОП бр. 13919 (светопетарски пут)преко Пардичке реке и
регулација дела пардичке реке
Друмски саобраћај
511 зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 451:
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 451:
Извори финансирања за пројекат 0701-П2:
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за пројекат 0701-П2:
01
13

Извори финансирања за програм 7:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програм 7:
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0
34,300,000
99,000
550,000

0

5,694,000
17,152,000

0
39,994,000
17,251,000
550,000

34,949,000
22,846,000
0 22,846,000

57,795,000

34,949,000

22,846,000
0 22,846,000

57,795,000

78,000

5,811,000

5,889,000

5,811,000
5,811,000

5,889,000

78,000

5,811,000
5,811,000

5,889,000

0

0 10,743,000

10,743,000

10,743,000
10,743,000

10,743,000
10,743,000

10,743,000
10,743,000

10,743,000
10,743,000

35,027,000

39,400,000
0 39,400,000

74,427,000

110,000
4,800,000

27,000
1,380,000

137,000
6,180,000

0
0

1,407,000
1,407,000

4,910,000
1,407,000
6,317,000

0

1,407,000
1,407,000

4,910,000
1,407,000
6,317,000

34,949,000
34,949,000

78,000
78,000
78,000

35,027,000

ПРОГРАМ 8:ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ

Суфинансирање мера популационе политике ЈЛС

2001
2001-П1

911

Предшколско образовање
423 Услуге по уговору
511 Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 911:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 911:
Извори финанс. за пројекат 2001-П1:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за пројекат 2001-П1:

1340

4,910,000
4,910,000
4,910,000
4,910,000

Службени лист општине Ражањ
01
13

0101
0101-0001
421
423
426
451
481
01
13

01
13

01
13

01
13

0401
0401-0001
560
423
424
481
512
01
13

01
13

01
13

2002
2002-0001
912

Извори финансирања за програм 8:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програм 8:
ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ
РАЗВОЈ
Подршка за спровођење пољопривредне
политике у локалној заједници
Пољопривреда
Услуге по уговору
Материјал
субвенције јавним нефин. Пред. И организ.
Дотације невладиним организацијама
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 421:
Извори финанс. за прог. активн. 0101-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 0101-0001:
Извори финансирања за програм 5:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програм 5:
Извори финансирања за Главу 3.0
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за Главу 3.0:
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управљање заштитом животне средине
Заштита животне средине
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Дотације невладиним организацијама
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 560:
Извори финанс. за прог. активн. 0401-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 0401-0001:
Извори финансирања за програм 6:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програм 6:
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4,910,000
0
4,910,000

1,407,000
1,407,000

3,546,000
50,000
18,458,000
700,000

4,910,000
1,407,000
6,317,000

3,546,000
50,000
18,458,000
700,000

22,754,000
0

0

0
0

0
0

22,754,000

0
0

0
0

22,754,000

109,597,000
0 109,597,000

288,558,000

22,754,000
22,754,000

22,754,000
22,754,000

178,961,000
178,961,000

500,000
450,000
60,000
700,000

500,000
450,000
60,000
700,000

1,710,000

1,710,000
0
0

1,710,000

0

0
0

1,710,000

0

0
0

1,710,000

1,710,000
1,710,000
1,710,000
1,710,000
1,710,000

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање основних школа
Основно образовање
О.Ш. "Иван Вушовић" Ражањ
463 Трансфери осталим нивоима власти
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20,965,000
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Превоз радника
Јубиларне награде
Стални трошкови
Трошкови путовања и превоз ученика
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
отплата домаћих камата
Порзи, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
машине и опрема

19.12.2018.г.

2,500,000
400,000
5,070,000
3,320,000
1,015,000
50,000
2,130,000
770,000
10,000
20,000
50,000
4,530,000

1,100,000

О.Ш. "Вук Караџић" Витошевац
463 Трансфери осталим нивоима власти
Превоз радника

20,150,000

20,150,000

3,500,000

Јубиларне награде

400,000

Стални трошкови

5,035,000

Трошкови путовања и превоз ученика

3,475,000

Услуге по уговору

250,000

Специјализоване услуге

540,000

Текуће поправке и одржавање

2,800,000

Материјал

640,000

Порези, обавезне таксе и казне

10,000

Зграде и грађевински објекти

3,200,000

Машине и опрема

300,000

ШОМО "Владимир Ђорђевић"
Алексинац

463 Трансфери осталим нивоима власти
Превоз радника

700,000

700,000

700,000

700,000

Извори финансирања за функцију 912:
01

Приходи из буџета

13

Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 912:

41,815,000

01

Извори финанс. за прог. активн. 2002-0001:
Приходи из буџета

41,815,000

13

Нераспоређени вишак прих. из ранијих година

01
13

0901
0901-0001
070

41,815,000

Свега за програмску активност 2002-0001:

41,815,000

Извори финансирања за програм 9:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програм 9:

41,815,000

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАЖАЊ
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Једнократне помоћи и други облици помоћи
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
463 Трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 070:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
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41,815,000

41,815,000
0

0

0

0

41,815,000

41,815,000
0

0

0

41,815,000

41,815,000
0
0

1,840,000

41,815,000

1,840,000

1,840,000

1,840,000
0
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Функција 070:
090

01
13

1801
1801-0001
721

1,840,000

Социјална заштита некласиф. на другом месту
463 Трансфери осталим нивоима власти
Извори финансирања за функцију 090:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 090:
01
13

19.12.2018.г.

Извори финанс. за прог. активн. 0901-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 0901-0001:
Извори финансирања за програм 11:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програм 11:

0

5,200,000

5,200,000

5,200,000

5,200,000
0
0

5,200,000

0

0
0

7,040,000

0

0
0

7,040,000

5,200,000
7,040,000
7,040,000

7,040,000
7,040,000

ДОМ ЗДРАВЉА "ДР МИЛОРАД МИХАЈЛОВИЋ"
ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Функционисање установа примарне
здравствене заштите
Oпште медицинске услуге
464 Дотације здравственим организацијама
12,785,000
Извори финансирања за функцију 721:
01 Приходи из буџета
12,785,000
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 721:
12,785,000
01
13

01
13

3.1.

1201
1201-0001
820
411
412
414
415
421
422
423
424
425
426
465
482
511
512
515
01
04
07

Извори финанс. за прог. активн. 1801-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 1801-0001:
Извори финансирања за програм 12:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програм 12:
КУЛТУРА
ДОМ КУЛТУРЕ РАЖАЊ
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И
ИНФОРМИСАЊА
Функционисање локалних установа културе
Услуге културе
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални допр. на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа власти
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1,840,000

12,785,000
12,785,000
0
0

12,785,000

0
0

12,785,000

0
0

12,785,000
0
12,785,000

12,785,000
12,785,000

0

12,785,000
12,785,000

2,140,000
382,000
250,000
100,000
870,000
25,000
360,000
900,000
1,300,000
115,000
241,000
15,000
2,250,000
300,000
150,000

2,000
10,000
180,000
5,000

9,398,000

2,140,000
382,000
250,000
100,000
872,000
25,000
370,000
1,080,000
1,300,000
120,000
241,000
15,000
2,250,000
300,000
150,000
9,398,000

17,000
70,000
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13

01
04
07
08

01
04
07
08-

01
04
07
08

3.2.
2001
2001-0001911

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
482
511
512
01
04
07
13
16

01
04
07
13
16

01
04
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Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 820:
Извори финанс. за прог. активн. 1201-0001:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа власти
добровољни трансфери од физичких и прав. лица
Свега за програмску активност 1201-0001:
Извори финансирања за програм 13:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа власти
Добровољни трансфери од физичких и прав.лица
Свега за програм 13:
Извори финансирања за Главу 3.1;
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа власти
добровољни трансфери од физи. И прав. Лица
Свега за Главу 3.1:
ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ
П.У. "ЛЕПТИРИЋИ" РАЖАЊ
ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И
ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање и остваривање предшколског
васпитања и образовања
Предшколско образовање
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјалн допр. на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и ост .пос.расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 911:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
родитељски динар за ваннаставне активности
Функција 911:
Извори финанс. за прог. активн. 2001-0001:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за програмску активност 2001-0001:
Извори финансирања за програм 8:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
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9,398,000

17,000

110,000
180,000

9,595,000

70,000
110,000
180,000

9,595,000

70,000
110,000
180,000

9,595,000

70,000
110,000
180,000

9,595,000

9,398,000
17,000

9,398,000

17,000

9,398,000
17,000

9,398,000

17,000

9,398,000
17,000

9,398,000

14,950,000
2,707,000
0
50,000
1,100,000
400,000
1,510,000
20,000
660,000
250,000
500,000
2,820,000
1,610,000
40,000
150,000
150,000

17,000

5,000

280,000
230,000
1,010,000
150,000
340,000
1,000,000

0

50,000
2,000,000
1,700,000

14,950,000
2,707,000
0
50,000
1,100,000
400,000
1,795,000
250,000
1,670,000
400,000
840,000
3,820,000
1,610,000
90,000
2,150,000
1,850,000

6,110,000
650,000
6,760,000

26,917,000
5,000
0
6,110,000
650,000
33,682,000

0
6,110,000
650,000
6,760,000

26,917,000
5,000
0
6,110,000
650,000
33,682,000

0
0

26,917,000
5,000

26,917,000

5,000

26,917,000
5,000

26,917,000

5,000

26,917,000
5,000

26,917,000
5,000

Службени лист општине Ражањ
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Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година

3.3.
0602
0602-0002
160
421
423
424
425
426
512
01
04
07
13

01
04
07
13

6,110,000

родитељски динар за ваннаставне активности

Свега за програм 8:
01
04
07
13
16

19.12.2018.г.

26,917,000

Извори финансирања за Главу 3.2;
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
родитељски динар за ваннаставне активности
Свега за Главу 3.2:
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Функционисање месних заједница
Опште јавне услуге некласиф. на другом месту
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 160:
Извори финанс. за прог. активн. 0602-0002:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0002:

01
04
07
13

Извори финансирања за програм 15:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програм 15:

01
04
07
13

Извори финансирања за Главу 3.3;
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Трансфери од других нивоа власти
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за Главу 3.3:

650,000
5,000

33,682,000

0
6,110,000
650,000
6,760,000

26,917,000
5,000
0
6,110,000
650,000
33,682,000

5,000

5,000

730,000
300,000
200,000
6,098,000
192,000
300,000

730,000
300,000
200,000
6,098,000
192,000
300,000

7,820,000
0
0
0

7,820,000
0
0
0
7,820,000

0
0
0

7,820,000
0
0
0
7,820,000

0
0
0

7,820,000
0
0
0
7,820,000

0
0
0

7,820,000
0
0
0
7,820,000

0

7,820,000

0

7,820,000
0

7,820,000

0

7,820,000
0

7,820,000

0

7,820,000
0

7,820,000

650,000

6,760,000

26,917,000

26,917,000

0
6,110,000

0

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

3.4.

ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА

1502
1502-0001
473
411
412
415
421
422
423
425
426
465

Управљање развојем туризма
Туризам
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални допр. на терет послодавца
накнаде за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери

1345

421,000
76,000
60,000
10,000
0
583,000
600,000
600,000
50,000

421,000
76,000
60,000
10,000
0
583,000
600,000
600,000
50,000

Службени лист општине Ражањ

Број 17

512 Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 473:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Функција 473:
01
13

01
13

01
13

Извори финанс. за прог. активн. 1502-0001:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 1502-0001:
Извори финансирања за програм 4:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програм 4:
Извори финансирања за Главу 3.4;
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за Главу 3.4:

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3.
УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

19.12.2018.г.
600,000

600,000

3,000,000
3,000,000

3,000,000
0
0

0
0

3,000,000

0

0
0

3,000,000

0

0
0

3,000,000

0

0
0

3,000,000

22,000 116,537,000
22,000 116,537,000

406,005,000
415,789,000

3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000

3,000,000
3,000,000

289,446,000
299,230,000

III ИЗВРШЕЊЕ
БУЏЕТА

Члан 5.
У складу са Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији
("Сл.гласник РС" број 68/2015
и 81/16 одлука УС) и Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе за 2017.годину ( "Сл.лист општине
Ражањ", број 7/17), утврђује се максималан број запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Општине Ражањ за
2017. годину, и то: 87 радника на неодређено време.

У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за
број запослених, и то:. 37 запослених у Општини на
неодређено време
8 запослених у Општини на одређено време
21 запослених у предшколским установама на
неодређено време 1 запосленог у предшколским
установама на одређено време
3 запослених у установама културе на неодређено време
Члан 6.

За извршавање ове одлуке одговоран је
председник општине. Наредбодавац за
извршење буџета је председник општине.
Члан 7.

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је
функционер, односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза,
1346
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издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за
уплату средстава која припадају буџету.
Члан 8.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком,
поред функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских
средстава, одговоран је начелник општинске управе.
Члан 9.

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и
најмање два пута годишње информише општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по
истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана,
општинско веће усваја и доставља извештај Скупштини општине.
Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење
великих одступања.
Члан 10.

Одлуку о промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску
резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси извршни орган власти
Решење о употреби текуће буџетске резерве доноси председник,а сталне буџетске
резерве доноси општинско веће на предлог органa за финансије.
члан 11

Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском
систему доноси општинско веће
члан 12.

Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање
јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са
Законом о буџетском систему.
Председник општине, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може
поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита
од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.
Члан 13.

Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог
буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора
општине, воде се и депонују на
консолидованом рачуну трезора.
Члан 14.

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2017. години по посебном акту (решење)
који доноси председник општине, на основу одлуке општинског већа и предлога комисије за доделу
средстава, у оквиру следећих раздела:
Раздео 1. Програм 16; програм. активност 2101-0001; економска класификација 481.
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Раздео 3. Програм 15;прог.активност 0602-0001; економска класификација 481
Раздео 3. Програм 13;прог.активност 1201-0003; економска класификација 481
Раздео 3 Програм 14;прог.активност 1301-0001; економска класификација 481
Раздео 3. Програм 2; прог. активност 1102-0008; економска класификација 451
Раздео 3. Програм 5; прог. активност 0101-0001; економска класификација 481 и 451
Раздео 3. Програм 6;прог. активност 0401-0001; економнска класификација 481
Глава 3.3 Програм 15; прог.актиност 0602-0002-Месне заједнице-све економске
класификације.
Члан 15.

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају
одговарати апропријацији која им је за ту намену овом одлуком одобрена и пренета.
Изузетно корисници из става 1. овог члана, у сладу са чланом 54. Закона о буџетском
систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у
више година, уз сагласност општинског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних
издатака из члана 3. ове одлуке.
Корисници буџетских средстава су обавезни, да пре покретања поступка јавне набавке за
преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа надлежног за
финансије.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из
других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.
Обавезе преузете у 2018. години у складу са одобреним апропријацијама у 2018. години,
а не извршене у току 2018. године, преносе се у 2019. годину и имају статус преузетих обавеза и
извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.
Члан 16.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на
принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом
Владе предвиђен другачији метод.
Члан 17.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или
другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано.
Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом
56. став 3.
Законоа о буџетском систему.
Члан 18.

Набавка добара, радова и услуга корисника буџета вршиће се у складу са Законом о
јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012,14/2015 и 68/2015).
Јавном набавком мале вредности, у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама сматра
се набавка истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на годишњем
нивоу нижа од 5.000.000 динара .
Члан 19.
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Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним
примањима буџета.
Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима и то:
обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови
неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.
Члан 20.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе
се на основу њихових захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).
Члан 21.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2018.
години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим
чланом Закона, председник општине,
односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.
Члан 22.

Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике
јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршавање тог програма, и о томе
обавестити скупштину општине.
Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника
општине засновати радни однос са новим лицима до краја 2018. године, уколико средства потребна за
исплату плата тих лица нису обезбеђена
у оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском
кориснику и програ- мом рационализације из става 1. овог члана.
Члан 23.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2018.години обрачунату
исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход
амортизације и употребе средстава
за рад.
Члан 24.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед
неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, Скупштина општине може се задужити у
складу са одредбама члана 35. Закона о
јавном дугу ("Службени гласник РС", број 61/2005, 107/2009 и 78/2011).
Члан 25.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра
2017. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2017. години, која су овим
корисницима пренета у складу са Одлуком
o буџету општине Ражањ за 2017. годину.
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Члан 26.

Изузетно , у случају да се буџету општине Ражањ из другог буџета (Републике,
Покрајине, друге општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска
трансферна средства за надокнаду штета
услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли
бити познати и поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на
основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у
складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.
Члан 27.

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника
јавних средстава у смислу Закона о буџетском систему који су укључени у систем консолидованог
рачуна трезора неће се вршити
уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан
законом, односно актом Скупштине општине и уколико тај план нису доставили Управи за
трезор.
Члан 28.

У буџетској 2018. години неће се вршити обрачун и исплата божићних, годишњих
и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима,
за директне и индиректне кориснике буџета,
осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2018. години.
Члан 29.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из
других извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01 - Приходи из
буџета), обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих приход или примања, уколико
је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.
Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења
одобрених апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће
одговарајуће мере у циљу прилагођавања
преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговореног
рока за плаћање или отказати уговор.
Члан 30.

Приоритет у извршењу расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају
расходи за сталне трошкове, трошкове текуће поправке и одржавања и материјал.
Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних
трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних
издатака измире у року утврђеном законом
који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.
Члан 31.

Јавна предузећа и други облици организовања чији је оснивач општина Ражањ, дужни су да
најкасније до 31. октобра текуће буџетксе године део од најмање 5% добити, односно вишка прихода
над расходима по завршном рачуну за 2017. годину, уплате
у буџет Општине Ражањ
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Члан 32.

Ову одлуку доставити министарству надлежном за послове финансијафинансија и објавити у
службеном гласилу општине.
Члан 33.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
листу општине Ражањ", а примењиваће се од 1, јануара 2018.године.
Број: 400-497/2018-11
У Ражњу, 18.12. 2018. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ

ПРЕДСЕДНИК,
Миодраг Рајковић с.р.
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На основу члана 76 Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ , број 54/09.
73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 63/13-испр. 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15 и 99/16,
113/2017 и 95/2018), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“ , број 129/07, 83/14- др.закон и 101/16- др.закон и 47/2018) и
члана 39. став 1. тачка 2. Статута општине Ражањ („Службени лист општине Ражањ“ ,
број 9/08 , 3/11, 8/12, 4/14 и 6/16)
Скупштина општине Ражањ, на седници одржаној дана 18. децембра 2018.
године, доноси
Р Е Ш Е Њ Е
1. УСВАЈА СЕ Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Ражањ за 2018
годину, извештајни период јануар-септембар.
2. Решење доставити: Одељењу за привреду и финансије, Одсеку за буџет и архиви
СО-е Ражањ и објавити у „Службеном листу општине Ражањ“.

Број 400-429/18-11
У Ражњу, 18. децембар 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ

Председник
Миодраг Рајковић с.р.
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На основу члана 76. Закона о буџетском систему ("Сл. гл. РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13 испр., 108/13, 142/2014;68/15 и 103/15,99/2016 и 113/2018),члана 59
Правилника о буџетском рачуноводству број 400-135/18-02 од 02.04.2018. године, члана 25. Статута
општине Ражањ, („Службени лист Општине Ражањ“, број 5/2014-пречишћен текст), и члана 9. Одлуке
о буџету Општине Ражањ за 2018. годину („Сл. Лист oпштине Ражањ „ број 11/2017) Општинска
управа Општине Ражањ - Одељење за привреду и финансије – Служба буџета, информише
председника општине о
ИЗВРШЕЊУ
ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАЖАЊ ЗА 2018. ГОДИНУ
извештајни период јануар - септембар
На основу члана 43. Закона о буџетском систему, члана 32. Закона о локалној самоуправи и
члана 39. Статута Општине Ражањ, Скупштина општине Ражањ на седници одржаној 18. 12. 2017.
године, донела је Одлуку о буџету општине Ражањ за 2018. годину.
Одлука је објављена у („Службеном листу Општине Ражањ“, бр. 11/17).
Директни и индиректи корисници буџетских средстава су на основу Упутства органа за
финансије донели финансијске планове коришћења средстава и тиме дефинисали обим буџета за
2018. годину, који је социјално економског карактера.
Ребаланс буџета Одлуке о буџету Општине Ражањ за 2018. годину донет је на седници
Скупштине општине Ражањ 13.02.2018. године, 29.03.2018., 24.05.2018. године. 16.08.2018.године
У извештајном периоду спроведено је и решење о билансирању наменских средстава за
потребе изградње спортског терена на отвореном са припадајућим садржајем у износу од 5.200.000
динара. (број решења 400-261/18-01 од 06.06.2018. године),решење број 400-286/18-01 од 06.07.2018.
о билансирању наменских средстава за плаћање ПДВ-а на вишак изведених радова на изградњи
пропуста према Варници и регулацији дела корита средње реке у Смиловцу у износу од 183.000
динара и решење о билансирању наменских средстава за потребе израде плана детаљне регулације
линијског инфраструктурног коридора општинских путева број ОП139-25 и ОП139-26, од Старог
Брачина до КО Бусиловац (општина Параћин) у износу од 450.000 динара.
Извештај се даје за период јануар - септембар 2018. године.
Укупно планирани буџетски јавни приходи утврђени Одлуком о буџету за 2018. годину износе
282.226.000 динара, и за извештајни период остварени су у износу од 197.885.730 динар или 70,12
%. У односу на исти период прошле године приходи су мањи за 12 милиона динара, али морамо да
узмемо у обзир и чињеницу да је прошле године у јулу месецу извршена уплата донације у износу од
15 милиона динара намењена за реализацију пројекта у области социјалне заштите.
УКУПНО ПЛАНИРАНИ И ОСТВАРЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ
За период јануар – септембар 2018. године према економској класификацији
Екон
клас
711

НАЗИВ

713
714
716
731
733

Порез на доходак, добит и
капитална добит
Порез на имовину
Порез на добра и услуге
Таксе на фирму
Донације
Трансфери

741
742

Приходи од имовине
Приходи од продаје добара и услуга

743
744

Новчане казне
Добровољни трансф.од физ.и
прав.лица
Мешовити – неодређени приходи
Меморандумске ставке за реф.
расхода
Примања од продаје покретне
имовине
УКУПНИ ПРИХОДИ:

745
772
812
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План
2018.
38.783.000

Остварење
I-IХ/2018
27.990.876

%
Оств.
72,17

12.650.000
5.230.000
4.500.000
1.000.0000
214.223.000

9.618.183
4.001.964
3.518.630
147.678.197

76,03
76,52
78,19
68,94

1.530.000
3.310.000

1.284.750
2.549.414

83,97
77,02

900.000
0

1.101.700
10.884,0

122,41

100.000

131.127

131,13

282.226.000,00

197.885.729,00

70,12
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Ненаменски трансфер у износу од 138.007.008,00 динара пренет је од стране Републике за
извештајни период. Наменски трансфери остварени су у износу од 9.671.189 динара и намењени су
финансирању пројеката у оквиру социјалне заштите (текући наменски трансфери 1.905.589), за
припремни предшколски програм (текући наменски трансфер 2.228.775) и 450.000 за потребе израде
Плана детаљне регулације за путни правац између Старог Брачина и КО Бусиловац (општина
Параћин). Капитални наменски трансфери у износу од 5.086.824 динара обезбеђени су за
реализацију Пројекта популационе политике, који се реализује у сарадњи са предшколском
установом, и за плаћање ПДВ-а на уговорене вишкове радова на пропусту према Варници и
регулацији дела корита реке у Смиловцу.
Показатељ од 70,12% показује да постоји незнатно одступање у остварењу прихода у односу
на планске величине, посматрано за период првих девет месеци, Уколико се приходи остварују
оваквом динамиком до краја године очекује се остварење од око 93,5% планираних прихода.
Уколико посматрамо структуру прихода видимо да постоје осцилације и одступања међу појединим
облицима прихода у односу на план. Тако, најмању стопу реализације имају Трансфери (68,94%) који
у структури планираних прихода имају највеће учешће, а највећу стопу реализације показују
мешовити приходи (131,13%) који са друге стране у укупним приходима имају најмањи удео.
Корисник ПУ „Лептирић“ према извештају за прво полугодиште остварио је приходе у износу
од 184.490 (приходи од продаје добара и услуга).
ВИШАК ПРИХОДА
Остварени вишак прихода по Одлуци о завршном рачуну буџета Општине Ражањ за 2017.
годину, износи 116.826.000 динара. Oд тога 110.480.000 динара на рачунима буџета Општине Ражањ
а остатак на рачунима индиректних корисника.
Детаљно образложење расподеле вишка средстава за одређене намене дато је у оквиру
расхода и издатака по корисницима.
СРЕДСТВА НА РАЧУНУ ТРЕЗОРА
-на дан 28.09.2018Стање подрачуна буџетских корисника(консолидовани рачун трезора) 132.876.406 динара.
На рачуну извршења буџета 127.493.838 динара.
Расположива средства буџетских корисника 5.240.727 динара.
Сопствени приходи буџетских корисника 141.841 дианра.
СРЕДСТВА БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ
У извештајном периоду нису коришћена средства из буџетских резерви.
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
У извештајном периоду нису примљене донације нити је било кредитног задуживања и издатака
за набавку финансијске имовине и отплате кредита и зајмова. Скупштина општине Ражањ у првих
девет месеци 2018. године није давала никакве гаранције по основу задуживања. Локалне власти не
могу давати гаранције у смислу члана 34. Закона о јавном дугу.
ОСТВАРЕНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
Расходи и издаци из јавних прихода (извор 01-Приходи буџета), остварени су у износу од
141.078.104 динара или 49,99 % у односу на планиране.
Планирани и остварени расходи по корисницима
буџетских средстава
НАЗИВ КОРИСНИКА
Скупштина општине
Општинско
веће
и
Председник
општине
Општинска управа
Буџетски фонд заштите животне
средине

План за 2018. г
4.872.000
4.912.000

Остварење
I-IX/2018
2.554.783
2.805.958

%
Оств.
52,44
57,12

162.557.000
1.710.000

85.318.742
64.632

36,68
1,47
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Дечији вртић
Дом културе
Центар за социјални рад
Месне заједнице
Дом здравља
Туристичка организација
УКУПНО РАСХОДИ
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41.815.000
26.917.000
9.398.000
6.440.000
7.820.000
12.785.000
3.000.000
282.226.000
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18.211.380
16.847.511
3.352.548
4.826.283
624.162
6.254.741
217.364
141.078.104

43,55
62,59
35,67
74,94
7,98
48,92
7,25
33,48

Расходи и издаци из сопствених прихода и донација буџетских корисника износе 7.243 динара
Вишак прихода у периоду јануар- септембар 2018. године, распоређен је:
Општинска управа Ражањ-Програм 15,Програмска активност0602-0001-Функционисање локалне
самоуправе и градских општина: За материјал, накнаду за социјалну заштиту из буџета, машине и
опрему, укупно је из вишкова за ове намене опредељено 3.150.000 динара. У извештајном периоду
утрошено је 415.057 динара за опрему и машине, и то за набавку: скенера, два штампача, два
монитора, пластичне столице,две антене за интернет постављене на силосу у Ражњу и згради МЗ у
Новом Брачину и набавку УПС-а за сервер. Средства опредељена у износу од 3.300.000 у оквиру
функције 130-Опште услуге на позицији зграда и грађевинских објеката опредељена су за
унапређење енергетске ефикасности старе зграде општине, нису трошена у извештајном периоду с
обзиром на процедуре јавних набавки које нису спроведене.
Средства опредељена за накнаду за социјалне заштите утрошена су у износу од 473.050 динара и то
за учешће у реализацији пројекта „Економско оснаживање жена на селу у југоисточној Србији“ који се
спроводи преко организације Каритас, а на основу споразума по коме су ова средства и пребачена
овој организацији.
Пројекат 0602-П1-Средства опредељена у износу од 7.168.000 динара за регулацију дела корита
средње реке у Смиловцу утрошена су у извештајном периоду 99,99% (7.167.549 динара). Пројекат је
завршен и плаћена је окончана ситуација. Средства су обезбеђена преко Канцеларије за управљање
јавним улагањима (у даљем тексту: КУЈУ)
Код програма 13-развој културе у оквиру програмске активности 1201-0003-Унапређење система и
очувања културног стваралаштва издвојено је из вишкова милион динара за уређење дома културе у
селу Претрковац. Расписана је јавна набавка и 08.10.2018.године вршено је отварање понуда за ову
јавну набавку. У извештајном периоду нису трошена средства.
Урбанизам и просторно планирање-Из вишкова у оквиру програмске активности 1101-0001
опредељено је 2.075.000 динара. Средства су опредељена за измену Плана генералне регулације у
општини Ражањ. Уговорена вредност за ову услугу износи 750.000 динара, плаћен је аванс у износу
од 187.500 динара. С обзиром да израда и измена ових планских докумената захтева спровођење
одређених процедура и да се усвајање ове измене очекује наредне године, то се и уговорена
вредност неће утрошити у потпуности у току ове године. 60.000 динара са ове позиције утрошено је за
израду плана препарцелације на локалитету резервоара у Ражњу. Преостали део средстава
опредељен је за учешће у суфинансирању израде Плана детаљне регулације за путни правац Стари
Брачин – Бусиловац (општина Параћин), и покретање поступка израде Плана детаљне регулације на
локалнитету излетишта Варница.
Из вишкова у оквиру програмске активности 1101-0003-Управљање грађевинским земљиштем,
утрошена су средства за куповину зграде на локацији преко пута ЈКП Комуналац Ражањ 560.552
динара и набавку земљишта на истој локацији, и локацији поред ОШ „Иван Вушовић“ у Ражњу у
износу од 862.000 динара. Преостали део средстава опредељен је за набавку земљишта од Хабибе
Хаџи Сајловић, Бисере Кљенак и Јасминке Губор за шта се чека доношење решења за набавку овог
земљишта од стране Скупштине општине Ражњ,набавку земљишта и зграде који се налазе поред
бившег „Инкола“ и набавку зграде од „Инкола“ за шта се води судски поступак, након чега ће уследити
плаћање, а сами објекти и земљиште су већ пренети у својину општине Ражањ,сагласно законским
одредбама. За измештање зграде – музеја „Моравка“ уговорена вредност радова је 3.242.184 динара,
још увек није плаћена ситуација, за уређење трга „Моравка“ донета је одлука о додели уговора на
3.957.428 динара али у извештајном периоду до краја септембра није било трошења новца за набавке
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везане за измештање зграде „Моравка“ и уређење трга „Моравка“. У оквиру ове програмске
активности предвиђена је и реконструкција игралишта у Скорици, али се са пројектом није отпочело
нити је спроведен поступак јавне набавке због решавања претходног питања које се односи на
потребу дислоцирања далековода који пролази изнад игралишта, па се јавља проблем новог
каблирања да би се отпочело са реконструкцијом игралишта, те за ове намене у извештајном
периоду нису трошена средства. За изградњу игралишта у Ражњу спроведен је поступак, закључен
уговор на 6.326.107 динара, и отпочели су радови. Плаћање у извештајном периоду није извршено с
обзиром да се средства већим делом обезбеђују из Министарства омладине и спорта и да на
испостављену ситуацију за извршене радове још увек није добијена сагласност од стране поменутог
Министарства (део средстава у износу од 5.200.000 предвиђен је у оквиру извора финансирања 01Приходи буџета и представља учешће министарства у реализацији пројекта).
Програмска активност 1101-0004-Стамбена подршка, опредељена средства у износу од 2 милиона
динара, утрошена су 97,05% (1.940.940) динара за куповину стана и локала у пословној згради
„Моравка“ и плаћени су порези на пренос апсолутних права за ове објекте.
Пројекат 0901-П1-Унапређење социјалне заштите у општини Ражањ. Укупно опредељена средства из
вишкова за ове намене представљају део донације од прошле године који није утрошен у прошлој
години, с обзиром да се година пројекта и буџетска година не поклапају. Од укупно опредељених
средстава у износу од 8.091.000 утрошено је до краја септембра 7.299.877 динара (90,22%). Највећи
део је утрошен за набавку аутомобила (1,3 милиона динара), ангажовање геронтодомаћица 3.670.000
динара. Остало су трошкови пројектног тима, стручних сарадника,транспортни трошкови, трошкови
регистрације возила,књиговодствене услуге.
Програм 6-Заштита животне средине
Програмска активност 0401-0003-Заштита природе, из вишкова је издвојено 400.000 за куповину
земљишта у насељеном месту Прасковче за изградњу насипа. Добијено је решење Владе Р.Србије о
утврђивању јавног интереса, покренут је поступак експропријације, и уколико се постигне споразум са
власницима парцела где је предвиђено грађење насипа, у најбољем случају, очекује се да ће
средства до краја године да буду утрошена и извршена набавка земљишта. У извештајном периоду
уопште нису трошена ова средства с обзиром на процедуре које захтевају дуже време у реализацији
самог поступка куповине. Део средстава за ове намене обезбеђен је и из извора финансирања 01Приходи буџета у износу од 700.000 динара.
Програмска активност 0401-0004-Управљање отпадним водама, опредељено је 400.000 динара из
вишкова за израду документације за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода,
утрошено је 239.400 за израду хидролошког елабората за пречишћавање отпадних вода. С обзиром
да нису обезбеђена довољна средства за суфинансирање израде Пројекта за изградњу постројења
за пречишћавање отпадних вода, приступило се изради идејног решења за пречишћавање отпадних
вода,за ове намене обезбеђено је и суфинансирање од стране Републичке дирекције за воде, у
износу од 125.000 динара.
Програм 2. Кoмуналне делатности,
Програмска активност 1102-0008-Управљање и снабдевање водом за пиће опредељено је за набавку
земљишта у Витошевцу, за изградњу резервоара 40.000 динара и утрошено у извештајном периоду
32.928 (82,32%). За пројектно техничку документацију уређења система водоснабдевања северног
дела општине, утрошено је 543.000 по уговору из прошле године, Део средстава утрошен је за
ревидирање пројекта Реконструкције секундарног водовода у насељеном месту Ражањ у износу од
45.000 динара (аванс). С обзиром да је запланирана и сама реконструкција секундарног водовода у
Ражњу а да није извршено ревидирање пројекта, то је велики део средстава остао неутрошен, и
према проценама вероватно неће ни да се троши до краја године, с обзиром да се касни са
ревидирањем пројектне документације.
Програмска активност 1102-0001-Управљање/одржавање јавним осветљењем, опредељено је за
унапређење енергетске ефикасности (замена старих,новим ЛЕД системом расвете) 14.935.000
динара. Тек након израде пројектно – техничке документације кренуће се у поступак уговарања
радова. Према истраживању тржишта, овај део средстава био би довољан за замену система расвета
на неких 20% територије, с обзиром да се процењује вредност пројекта за целу територију општине
на неких 65 милиона динара.
Програм 7.Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
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Програмска активност 0701-0002-одржавање саобраћајне инфраструктуре -За уређење атарских
путева из вишкова је издвојено 5.694.000 динара. У првих девет месеци плаћен је само аванс за
уговорене радове у износу од 1.587.222 динара. 04.10.2018.године достављено је обавештење да је
завршено са овим радовима. Рок за примопредају је 19.октобар након чега ће да се изврши плаћање
и окончане ситуације. Укупна вредност уговорених радова износи 7.618.663,92 динара и део се плаћа
из „вишкова“ а део из извора 01-приходи буџета.
На економској класификацији 511-зграде и грађевински објекти опедељена су средства за Израду
пројектно техничке документације и то:
- ПТД реконструкција моста у првомајској-120.000 динара
- ПТД изградња тротоара у улици Ивана Вушовића -150.000 динара
- ПТД изградња тротоара у улици 13.октобар-140.000 динара
- ПТД изградња тротоара у улици Страхиње Симоновића-125.000 динара
- ПТД изградња паркинга код дома здравља-125.000
Јавна набавка за ову пројектну документацију треба да се покрене у другој половини октобра месеца,
док је спроведен поступак, уговорена услуга и израђена пројектно техничка документација за
Изградњу паркинга на катастарској парцели број 1992 КО Ражањ, иза старе зграде општине. Вредност
извршене услуге је 132.000 динара и за овај део је извршено плаћање у извештајном периоду.
Поред овог трошка са ове економске класификације код ове програмске активнсоти, плаћен је аванс
за изградњу дела улице 13. октобар у износу од 1.379.261 динар (уговорена вредност 6.620.456
динара), и за изградњу улице у насељеном месту Скорица (улица М. Нешића од дома културе до
раскрснице са улицом Тодорском) плаћен је аванс 348.962 динара (уговорена вредност 1.675.020
динара).
У оквиру пројекта 0701-П1-Изградња пропуста на Ражањској реци на некатегорисаном путу који води
према Варници, опредељено је 5.811.000 и у извештајном периоду утрошено 5.753.100 динара (99%).
Спроведени су поступци примопредаје радова и објекат је пуштен у употребу.
За изградњу моста на Пардичкој реци, из вишкова опредељено је буџетом 10.743.000 динара. Објекат
је завршен, вредност извршених радова је 10.591.983 динара и плаћени су у целости у извештајном
периоду.
19.07.2018.године општина Ражањ је закључила уговор са кабинетом министра без портфеља
задуженог за демографију и популациону политику (у даљем тексту:Кабинет) и обезбедила средства
за реализацију пројекта популационе политике у оквиру програма 8. Предшколско образовање и
васпитање. Како је по овом уговору општина морала да обезбеди и део средстава за суфинансирање
пројекта, то се из вишкова извршила прерасподела и издвојило у оквиру овог програма, ребалансом
буџета од 16.08.2018.године износ од 1.407.000.динара. Поступци јавних набавки за ове намене
покренути су 28.08.2018.године. Одлуке о додели уговора по овим набавкама донете су
02.10.2018.године, тако да у извештајном периоду ова средства нису коришћена. Од стране Кабинета
обезбеђена су средства у износу од 4.910.000 динара и приказана су у оквиру истог програма код
извора финансирања 01-Приходи буџета.
Укупно утрошена средства из вишкова
(36,31% у односу на планирана).

за извештајни период износе 39.789.782

динара

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ
У извештајном периоду капитални расходи су углавном финансирани из вишкова средстава и
износи и намена тих средстава образложена је у претходном делу овог извештаја.
Из извора 01-Приходи буџета опредељени за капиталне расходе издвајамо следеће ставке:
- Код програма 15-Опште јавне услуге, издвојена су средства на економској класификацији 512Машине и опрема, за набавку административне опреме у износу од 300.000 динара и опреме
за потребе сектора цивилне заштите у износу од 50.000 динара која су утрошена за набавку
моторног тримера у износу од 38.658 динара.
- Буџетирана су средства за плаћање ПДВ-а на вишак изведених радова за санирање
регулације дела корита средње реке у Смиловцу у износу од 105.000 која су утрошена у пуном
износу као и средства за плаћање ПДВ-а на вишак изведених радова на изградњи пропуста на
Ражањској реци према Варници у износу од 78.000 динара која су такође утрошена у пуном
износу.
- 450.000 динара, добијених од стране Министарства грађевинарства,саобраћаја и
инфраструктуре за потребе израде Плана детаљне регулације линијског инфраструктурног
коридора Општинских путева број 139-25 (ОП 139-25) и139-26 (ОП 139-26) од Старог Брачина
до КО Бусиловац (општина Параћин) буџетирана су у оквиру Програма 1-Урбанизам и
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просторно планирање, код прогрмаске активности 1101-0001-Просторно и урбанистичко
планирање на економској класификацији 515-Нематеријална имовина.У извештајном периоду
нису трошена.
У оквиру програма 1-Урбанизам и просторно планирање, код прогрмаске активности 11010003-Управљање грађевинским земљиштем, буџетирана су средства предвиђена уговором са
Министарством омладине и спорта за изградњу игралишта на отвореном у насељеном месту
Ражањ, у износу од 5.200.000 динара на економској класификацији 511-Зграде и грађевински
објекти. Средства нису трошена у извештајном периоду.
Код програма 14-развој спорта и омладине, програмска активност 1301-0005-Канцеларија за
младе, опредељено је за набавку спортске опреме 180.000 динара, у извештајном периоду
није дошло до трошења ових средстава, јер се планира набавка у задњем кварталу.
За набавку земљишта за изградњу насипа у насељеном месту Прасковче, обезбеђено је из
извора 01-Приходи буџета, 700.000 динара. Ближе појашњење намене ових средстава, као и
разлог њиховог нетрошења дат је у делу о коришћењу нераспоређених вишкова из ранијих
година.
За израду пројектно техничке документације за отпадне воде издвојено је милион динара, али
с обзиром да средства нису довољна за ове намене приступило се изради идејногрешења за
пречишћавање отпадних вода, ближе образложење у делу о коришћењу нераспоређених
вишкова.
Опредељено је 50.000 за куповину земљишта за проширење просторног капацитета на коме
ће се градити систем за пречишћавање отпадних вода. Утрошено је за ове намене 49.940
динара.
Код програма 6, Програмске активности 0401-0005-Управљање комуналним отпадом, планом
је предвиђено 300.000 динара за куповину земљишта за проширење депоније. Како није
постигнут договор са лицем за куповину ове парцеле, приступило се измени Плана генералне
регулације, где се очекује до краја децембра усвајање овог документа на скупштини, што би
истовремено био и основ за покретање поступка експропријације.
Код програма 7, програмска активност 0701-0002-Одржавање саобраћајне структуре, на
економској класификацији 512-машине и опрема опредељено је 550.000 динара за опремање
школа и полицијске станице ражањ опремом у циљу унапређења безбедности саобраћаја, а
све према програму који усваја Савет за безбедност саобраћаја општине Ражањ. У
извештајном периоду за ове намене утрошено је 165.585 динара.
Програм 8-Пројекат 2001-П1-Суфинансирање мера популационе политике ЈЛС, буџетирана су
средства која су уговором опредељена од стране Кабинета за реконстукцију објекта
предшколске установе „Лептирићи“ ражањ, износ од 4.800.000 динара. Донете су одлуке о
додели уговора извођачима и чекају се рокови за заштиту понуђача како би се приступило
извођењу радова. У извештајном периоду нису трошена ова средства.
Код Буџетског фона за заштиту животне средине, опредељена су средства за набавку канти
за отпад у износу од 700.000 динара. Средства нису трошена, уз образложење да нису
извршене анализе тржишта и нису достављене адекватне технике карактеристике тражених
производа (уличне корпе),те и сам поступак јавне набавке није покренут.

Расходи буџетских корисника извршавани су на основу утврђених приоритета и обима
расположивих средстава на рачуну буџета. Буџетски корисници нису прекорачили буџетирани обим
средстава за 2018. годину из извора финансирања 01-Приходи буџета, али поједини буџетски
корисници у извештајном периоду су пробили поједине апропријације (квоте). Свако извршење
расхода преко 75% је прекорачење деветомесечне апропријације.(прилог-табеларни приказ
остварења расхода по корисницима).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ- У извештајном периоду прекорачена су средства
утрошена за набавку материјала (77,93%) и Дотације медијима (100%). Разлог је тај што су се
медијима једнократно одобрила средства опредељена Одлуком о буџету за 2018.годину, а материјла
је утрошен у већем обиму због трошкова канцеларијског материјал, утрошена је већа количина
папира за штампање и тонера за штампаче, како би материјал био уредно достављен свим
одборницима. Уколико узмемо у обзир решење начелника општинске управе Ражањ о утврђивању
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квота, број решења 400-91/2018-04 од 15.03.2018. године и решења о утврђивању квота за 3.квартал
број 400-274/2018-02 од 21.06.2018.године, укупно одобрена средства за овог корисника нису
пробијена (кумулативно гледано за цео период од девет месеци).
ОПШТИНСКА УПРАВА- Укупан Износ опредељен Решењем о одређивању квота за прва
девет месеца кумулативно, није прекорачен. Извесна одступања преко 75% опредељених средстава
јављају се по појединим економским класификацијама.
ПРОГРАМ 15-ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ:
Програмска активност 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе
Укупно опредељена средства у износу од 66.270.000 утрошена су 56,57% ( 37.487.844
динара).
У оквиру функције 130-Опште услуге, на економској класификацији 464-Трансфери
националној служби за запошљавање утрошено је 94% опредељених средстава (658.762 динара)..
Разлог је што је у складу са Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији
програма или мера ЛАПЗ општина Ражањ била у обавези за реализацију овог програма да цео износ
опредељених средстава пренесе на рачун НСЗ, филијала Палилуа, Београд најкасније пре
доношења прве одлуке по поднетим захтевима,а у складу са чланом 6. овог споразума. Са друге
стране планом потрошње,на основу одобрених квота, предвиђен је овај трошак у износу од 700.000
динара тако да план потрошње није прекорачен.
Економска класификација 481-Дотације НВО од укупно опредељеног износа од 3.250.000 динара
утрошено је 2.667.855 динара (82,09%). Планом потрошње за ове намене опредељено је
кумулативно, за прва три квартала 2.580.000, тачније пробијен је износ одређен планом потрошње за
87 хиљаде динара (3,4% у односу на план потрошње). У трећем кварталу (летњи период) се углавном
одржава највећи број манифестација у организацији културно-уметничких друштва што је условило и
динамику трошења опредељених средстава за ове намене тј. Већи проценат потрошње опредељених
средстава. Поред овога постојали су и други трошкови везани за гостовања и путовања културно –
уметничких друштава.
У оквиру исте функције утрошена су средства на економској класификацији 482Порези,обавезне таксе и казне, у износу од 796.382 динара, што износи 79,64% опредељених
средстава. Високу стопу прекорачења на овој позицији условио је трошак накнаде за одводњавање по
решењу ЈВП „Србијаводе“ Београд, и већи број накнада за добијање услова за потребе градње као и
плаћање накнада према Републичком геодетском заводу, као и повећаних трошкова регистрација
возила . Средства су последњим ребалансом повећана на овој позицији од 800.000 на 1 милион
динара.
У оквиру функције 220-Цивилна одбрана, између осталог опредељена су средства у износу од
1.150.000 динара за уређивање водотокова 2. реда. Није израђена техничка докуемнатција и нису
покренути поступци набавке што је и узрок нетрошења средстава са ове позиције.
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ- Средства опредељена за дотације верским заједницама
утрошена су свега 39%. Главни разлог је тај што су средства намењена за одређене радове на
објектима, а још увек нису испостављене ситуације за изведене радове, нити су поднети захтеви од
стране верских организација за финансирање ових трошкова, те је и нижа стопа утрошка, али је
прилично усаглашена према плану потрошње где је за прва три месеца опредељено 1.795.000, тако
да у односу на ову суму, можемо да кажемо да је утрошено 77% опредељених средстава (1.389.000).
ПРОГРАМ 1: УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ:
450.000 динара, добијених од стране Министарства грађевинарства,саобраћаја и
инфраструктуре за потребе израде Плана детаљне регулације линијског инфраструктурног коридора
Општинских путева број 139-25 (ОП 139-25) и139-26 (ОП 139-26) од Старог Брачина до КО Бусиловац
(општина Параћин) буџетирана су у оквиру Програма 1-Урбанизам и просторно планирање, код
прогрмаске активности 1101-0001-Просторно и урбанистичко планирање на економској класификацији
515-Нематеријална имовина. Нису трошена у извештајном периоду јер су одобрена крајем августа и
није спроведен још увек поступак јавне набавке. С обзиром на караткер и процедуре израде овог
планског документа до усвајања на седници скупштине општине, средства се неће у потпуности
утрошити до краја године.
У оквиру програма 1-Урбанизам и просторно планирање, код прогрмаске активности 11010003-Управљање грађевинским земљиштем, буџетирана су средства предвиђена уговором са
Министарством омладине и спорта за изградњу игралишта на отвореном у насељеном месту Ражањ,
у износу од 5.200.000 динара на економској класификацији 511-Зграде и грађевински објекти.
Средства нису трошена у извештајном периоду. Тренутно је поднет захтев за плаћање по првој
привременој ситуацији за коју се чека сагласност од стране Министарства омладине и спорта.
ПРОГРАМ 14:РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Програмска активност 1301-0005-Канцеларија за младе
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Средства за набавку опреме нису трошена у првих девет месеци јер није спроведена анализа
тржишта,нису сагледане потребе и спроведен поступак набавке. Планира се да се до краја године ова
средства утроше у већем проценту. Средства за набавку материјала и поред тога што су планирана
планом потрошње за прва три квартала у највећој мери утрошена почетком октобра месеца за
финансирање активности везаних за дечију недељу тако да у извештајном периоду за прва три
квартала је утрошено само 11,65% у односу на планирани износ.
Програмска активност 1301-0001-Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и
савезима, средства дотације потрошена су у износу од 5.287.000 милиона динара (88,13% у односу
на планирана). Разлог прекорачења јесу пре свега једнократни трошкови који се плаћају почетком
сезоне, а односе се на обавезе према савезима (чланарине, котизације). Такође су се јавили
непланирани трошкови везани за брисовнице поред редовних трошкова функционисања спортских
удружења и клубова. Ови износи су прекорачени и у односу на план потрошње за 527.000 динара.
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА,
Средства опредељна на економској класификацији 472-Накнаде за социјалну заштиту из
буџета, у оквиру функције 020-старост, програмска активност 0901-0003-Дневне услуге у заједници,
планирана су на основу наменског трансфера, одобреног од стране министарства надлежног за
послове социјалне заштите, за пружање услуга у области социјалне заштите.
У 2018. години већим делом услуге социјалне заштите пружене су кроз Пројекат социјалне
заштите на територији општине Ражањ, који се финансира средствима европске уније, што је и
условило да ова наменска средства буду искоришћена свега 18,69% у односу на планиране. У
наредном периоду планира се да се део ових средстава користи као облик суфинансирања за
реализацију поменутог пројекта у износу којим се општина Ражањ обавезала да суфинансира
пружање социјалних услуга опредељених Пројектом.
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД- до одступања на економској класификацији 463-трансфери
осталим нивоима власти, код програма11-социјална и дечија заштита, дошло је због исплата накнада
за долазак и одлазак са рада за 12 геронтодомаћица које раде у организационој јединици „Пружање
услуга у локалној заједници на локалном нивоу“ , која је формирана од стране општине Ражањ, где по
чл. 118 Закона о раду, запослени има право накнде трошкова за долазак и одлазак са рада у висини
превозне карте у јавном саобраћају, као и због повећања трошкова за једнократне новчане помоћи
због повећаног радног ангажовања радно способног, угроженог становништва на територији општине
Ражањ у летњем периоду.
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Програмска активност 0401-0003-Заштита природе-у оквиру ове програмске активности, врло
је ниска стопа потрошње на економској класификацији 424-специјализоване услуге јер је у првих
девет месеци спроведена само једна акција хватања паса луталица, док анализе воде по сеоским
водоводима уопште нису спроведене, што се очекује да се одради у наредном периоду. Средства
опредељена за набавку земљишта у насељеном месту Прасковче нису утрошена из већ познатог
разлога који се односи на кашњење Решења владе о утврђивању јавног интереса и спровођења
поступка експропријације за поменуто земљиште, те средства нису уопште трошена у извештајном
периоду.
Програмска активност 0401-0004-Управљање отпадним водама-Опредељена средства за
набавку земљишта за изградњу постројења за пречишћавање отпадних вода утрошена су у 99,88 %
(49.940 динара) у односу на опредељена средства. С обзиром на карактер набавке, сам трошак је
једнократан што и оправдава стопу потрошње на овој позицији. Набавка земљишта била је услов за
израду пројектно техничке документације и других пратећих докумената везаних за изградњу овог
постројења.
У оквиру програмске активности 0401-0005-Управљање комуналним отпадом, опредељено је
на економској класификацији 482-Порези обавезне таксе,казне и пенали 700.000 динара. Средства су
намењена за плаћање таксе за промену намене земљишта које се налази поред депоније у Липовцу а
које има карактер шумског земљишта. Како би се омогућило проширење депоније и израда
одговарајућих докумената ово земљиште је морало да промени намену из шумског у грађевинско
земљиште. Такса је плаћена сагласно законима који регулишу ову област и таксама одређеним у
складу са важећим законима. С обзиром да се такса плаћа једнократно тако су и средства са ове
позиције утрошена. Средства намењена куповини земљишта за проширење капацитета депоније у
износу од 300.000 динара вероватно неће да се утроше до краја године јер није постигнут договор са
лицем које је власник земљишта,те се приступило измени Плана генералне регулације Ражња и
стварању услова за покретање поступка експропријације.
ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
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Програмска активност 1102-0001-Управљање/одржавање јавним осветљењем (улична
расвета), економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање, средства на овој позицији у
извештајном периоду утрошена су у износу од 90,22%. Према извештајима и рачунима ЈП „Путеви
Ражањ“ које одржава јавну расвету уз сагласност надзорних органа, извршена је замена већег броја
сијалица са протеклим роком-неисправне,извршено је улагање у нова сијалична места, развучене су
жице и постављене бандере. Повећани су трошкови одржавања линија (сеча грана) и повећано
коришћење и ангажовање корпе за поменуте радове. Извршавање ових активности је везано за
месеце у летњем периоду што је условило и повећан трошак на овим позицијама. Планом потрошње
за прва три квартала за ове намене опредељено је 3,2 милиона динара, тако да уколико посматрамо
овај параметар можемо да кажемо да позиција није прекорачена.
ПРОГРАМ 7:ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Програмска активност 0701-0002-Одржавање саобраћајне инфраструктуре, економска
класификација 512-машине и опрема, утрошено 30,11% опредељених средстава. Очекује се повећана
потрошња у четвртом кварталу где ће заједно са Агенцијом за безбедност саобраћаја општина да
обебзеди одређени број ауто седишта у циљу унапређења безбедности саобраћаја, што ће да се
спроведе као једна заједничка акција, а све је то условило да се сачека са већом потрошњом
средстава са ове позиције.
ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОСЛКО ОБРАЗОВАЊЕИ ВАСПИТАЊЕ
Пројекат 2001-П1-Суфинансирање мера популационе политике
Програм 8-Пројекат 2001-П1-Суфинансирање мера популационе политике ЈЛС, буџетирана су
средства која су уговором опредељена од стране Кабинета за реконстукцију објекта предшколске
установе „Лептирићи“ Ражањ, износ од 4.800.000 динара и за услуге по уговору 110.000. Донете су
одлуке о додели уговора извођачима и чекају се рокови за заштиту понуђача како би се приступило
извођењу радова и уговарању услуга. У извештајном периоду нису трошена ова средства. С обзиром
да су уговори о одобрењу средстава од стране Кабинета закључени крајем јула, а поступци покренути
крајем августа месеца, то је условило да у извештајном периоду нису трошена средства за ове
намене.
ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ
Програмска активност 0101-0001-Подршка спровођења пољопривредне политике у локалној
заједници-Већи део средстава у оквиру ове програмске активности троши се на основу усвојеног
програма мера аграрне политике који усваја СО уз претходну сагласност министарства задуженог за
послове пољопривреде. Како се касни са усвајањем овог програма (очекује се на седници
13.10.2018.године да буде усвојен), то и средства у оквиру ове програмске активности су утрошена
свега 15,02% у односу на опредељена (863.000 динара).
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Позиције у оквиру буџетског фонда заштите животне средине утрошене су свега 3,78% у
односу на опредељена. И ако је програм усвојен маја месеца, још увек нису извршени одређени
поступци нити преузете активности за реализацију овог програма.
Прекорачења која су се јавила код општинске управе по појединим програмским активностима
које се финансирају из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година, условљена су динамиком
радова и роковима завршетка пројекта. Сам трошак није условљен динамиком остварења прихода,
јер су средства за те намене пренета из ранијих година и расположива су на рачуну. Не угрожавају
прекорачење позиције до краја године јер им је намена одређена искључиво према процењеној
вредности.
ДОМ КУЛТУРЕ, средства опредељена на економској класификацији 414-Социјална давања
запосленима предвиђен је износ од 250.000 динара за исплату отпремнина једном раднику који у
новембру стиче право на старосну пензију, због тога овај износ није утрошен у првих девет месеци.
424-специјализоване услуге, утрошена су 100%. Ова средства су намењена за организацију
манифестације „Дани Саве Јеремића“ и пребачена су у целости овом кориснику с обзиром на
календар одржавања ове манифестације који се реализовао крајем јуна ове године. Према плану
потрошње донетом према решењу начелника управа о одређивању квота, позиције нису пробијене у
првом полугодишту.
425-Текуће поправке и одржавање, предвиђен је изно 350.000 динара који у првих девет месеци
готово да није трошен јер је сређивање зграде планирано за последњи квартал. Сада се почело са
молерским радовима у сали Дома културе, као и фарбањем позорнице тако да ће у наредном
периоду овај износ бити утрошен
3.200.000 динара предвиђено је за изградњу унутрашње гасне инсталације са кондензационим гасним
блоком на економској класификацији 511-Зграде и грађевински објекти. Овај износ није трошен у
првих девет месеци јер је цео износ потребан за ову изградњу за коју ће се сповести поступак јавне
набавке средином октобра тако да се планира извођење и исплата ових радова до краја године.
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Планира се набавка сценских завеса тако да ће износ од 300.000 динара на економској класфикацији
512-машина и опрема већим делом бити утрошен. Завесе нису набављане из разлога што се чека
завршетак молерских радова.
ПРЕДШКОЛСКОЈ УСТАНОВИ „Лептирићи“ је решењем број 400-91/18-04 од 15.03.2018.
године утврђена квота потрошње за други квартал у износу од 5.537.000 динара. Иста квота односи
се и на први квартал 2018. године. Након измене и допуне Одлуке о буџету од 29.03.2018. године
извршена је измена и допуна финансијског плана ПУ „Лептирићи“ која се тиче извора финансирања за
средства којим се финансира припремни предшколски програм (ППП). Споразумом о коришћењу
трансферних средстава из буџета РС за 2018. годину број 401-1/18-01 закљученог између
Министарства просвете и технолошког развоја РС и Општине Ражањ, средства за финансирање ППП
преноси јединици локалне самоуправе у складу са Законом о буџету РС за 2018. годину.
Финансијским планом ПУ“Лептирићи“ Ражањ за 2018. Годину ова средства су првобитно планирана из
извора 07, па је након потписивања Споразума извршен пренос са извора 07 на извор 01-Приходи
буџета. Ово је условило и да се изврши повећање квоте код предшколске установе за трећи квартал у
износу од 6.190.000 динара. Уколико посматрамо кумулативно опредељене износе квота за сва три
квартала, и потрошњу за извештајни период, можемо да закључимо да није дошло до пробијања
одобрене (расположиве) квоте, као што се јавило код шестомесечног извештаја.
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ РАЖАЊ почела је званично са радом
ангажовањем лица на овим пословима од 01.јула 2018.године, тако да у првом полугодишту није било
плаћања ни по каквом основу. Прва три месеца рада од јула до краја септембра утрошено је свега
7,25 % опредељених средстава, углавном за плате радника. Озбиљнији трошкови очекују се у
последњем кварталу с обзиром да се ради о новооснованом кориснику чије активности су тек у
почетку.
Корисници буџетских средстава који имају соспствене приходе, расходе и издатке
измиривати са подрачуна сопствених прихода,а потом користити средства из буџета.
У наставку дајемо табеларни приказ остварених прихода, расхода
разделима и корисницима за период 01.01. - 30. 09. 2018. године.
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Извештај о оствареним јавним приходима (01.01-30.09) 2018.године
планирани у
остварени за % у односу
период од
на годишњи
ПРИХОДИ
01.01 до 30.09
у 2018
план 2018
2018
711 I ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ
38,783,000.00 27,990,876.64
72.17
1. Порез на зараде
711111
34,350,000.00 24,997,500.42
72.77
711120
2. Порез на самосталне делатности
2,850,000.00
2,148,703.21
75.39
711140
3. Порез на приходе од имовине:
43,000.00
39,649.84
92.21
а) Непокретности (закуп)
б) Покретност (закуп)
25,000.00
35,499.42
142.00
ц) Пољопривреда и шумарство
10,000.00
3,255.00
32.55
д) На земљиште
8,000.00
895.42
11.19
4. самодоприноси
711180
0.00
1,227.00
711193
5. Порез на друге приходе по чл. 85. Закона о порезу на доходак грађана
40,000.00
14,104.78
35.26
711191
6.други приходи
1,500,000.00
789,691.39
52.65
713 II ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ
12,650,000.00
9,618,183.07
76.03
711120
1. Порез на имовину физичких и правних лица
10,500,000.00
8,681,054.58
82.68
713310
2. Порез на наслеђе и поклоне
250,000.00
364,334.69
145.73
3. Порез на капиталне трансакције
713400
1,900,000.00
572,793.80
30.15
а) Порез на пренос апсолутних права (непокрет.)
700,000.00
236,512.80
33.79
б) Половна моторна возила(порез на пренос ап.права)
1,200,000.00
336,281.00
28.02
714 III. ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ
5,230,000.00
4,001,964.37
76.52
714510
1 Такса на друмска моторна возила
3,300,000.00
2,554,642.00
77.41
714580
2. Накнада за путеве од друмских моторних возила
714543
3. Промена намене пољ. земљишта
30,000.00
0.00
0.00
714562
4. Накнада за животну средину (О)
1,900,000.00
1,447,322.37
76.17
716111 IV ТАКСА НА ФИРМЕ
4,500,000.00
3,518,630.98
78.19
731+732 V ДОНАЦИЈЕ
1,000,000.00
0.00
0.00
733 VI ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА
214,223,000.00 147,678,197.81
68.94
741 VII ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ
1,530,000.00
1,284,750.61
83.97
741100
1. Приходи од камата
10,000.00
0.00
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% у односу на

деветомесечни план

96.23
97.03
100.52
122.95
189.33
43.40
14.92
47.02
70.19
101.38
110.24
194.31
40.20
45.05
37.36
102.03
103.22
0.00
101.57
104.26
0.00
91.92
111.96
0.00

Службени лист општине Ражањ
741531
741534

2. ком.такса за коиш. Простора на јавним површинама
3. Накнада за коришћење грађевинско земљиште
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150,000.00
50,000.00
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181,575.00
73,851.72

121.05
147.70

161.40
196.94

Службени лист општине Ражањ
741535
751522
741526
741538
742
742253
742351
742251
742153
742152
742156
742378
742155
742255
743
743326
743351
744
744151
745
745100

4. Заузеће јавних површина грађ. материјалом
5. Закуп пољопривредног земљишта
6. Накнада за коришћење шума
7. Допринос за уређивање грађевинског земљишта
VIII ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА
1. Накнада за уређење грађ. земљишта
2. Приходи органа управе
3. Општинска админ. такса
4. Закуп грађевинског земљишта
5. Закуп неп. у држ. Својини
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20,000.00
500,000.00
800,000.00
0.00
3,310,000.00
50,000.00
200,000.00
50,000.00
800,000.00
2,000,000.00

6. Приходи остварени по основу пружања услуге боравка деце у ПУ
7. Родитељски динар за ваннаставне активности

8. приходи од закупа непокретности
9. такса за озакоњење објеката
IX НОВЧАНE КАЗНЕ
1.По републичким прописима
2. По општинским одлукама
X ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗ.И ПРАВ.ЛИЦА
Текући добров.трансфери од физ.и прав.лица у корист општине
XI ОСТАЛИ НЕОДРЕђЕНИ (мешовити приходи)
Мешовити и неодређени приходи
УКУПНО ОСТВАРЕНИ ЈАВНИ ПРИХОДИ

60,000.00
150,000.00
900,000.00
800,000.00
100,000.00
0.00

142,060.84
880,592.05
6,671.00
2,549,414.85
23,727.00
127,450.00
35,868.00
9,400.00
532,400.85
1,643,694.00

43,875.00
133,000.00
1,101,700.00
1,055,700.00
46,000.00
10,884.00
10,884.00
100,000.00
131,127.00
100,000.00
131,127.00
282,226,000.00 197,885,729.33
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0.00
28.41
110.07

0.00
37.88
146.77

77.02
47.45
63.73
71.74

102.70
63.27
84.97
95.65

66.55
82.18

88.73
109.58

73.13

97.50
118.22
163.21
175.95
61.33

122.41
131.96
46.00

131.13
70.12

174.84
174.84
93.49
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Функција

2

3

4

Економска
класифик.

Програмска
класифик.

1

Глава

Раздео

ОСТВАРЕЊЕ РАСХОДА БУЏЕТА ЗА ПЕРИОД 01.01-30.09. 2018 ГОДИНЕ

Опис

5

6

2101

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

2101-0001

Функционисање Скупштине

1 1.0

110
411
412
413
415
422
423
426
465
481
481

Средства
из
Средства из
сопствени Остварен
осталих
Средства из
извора
буџета
Остварено проценат х извора о 01.01- проценат
04
01
30.09
01.01-30.09 остварења
остварења (13 и ост.)
7

8

9.00

10

11

12.00

13

Остварено
01.01-30.09
14

проценат
остварења
15.00

Укупна
средства
16

Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални допр. на терет послодавца
Накнаде у натури
Накнаде за запослене
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Материјал
Остале дотације и трансфери
Дотације невладиним организацијама-медији
Финансирање политичких стрaнака

1,235,000
221,000
170,000
10,000
20,000
2,310,000
400,000
146,000
300,000
60,000

779,888
139,600

340
898,384
311,726
85,856
300,000
38,989

63.15
63.17
0.00
0.00
1.70
38.89
77.93
58.81
100.00
64.98

Свега за програмску активност 2101-0001:

4,872,000

2,554,783

52.44

0

0

2,554,783

Свега за програм 16:
Свега за раздео 1:

4,872,000
4,872,000

2,554,783
2,554,783

52.44
52.44

0
0

0
0

2,554,783
2,554,783

Функционисање извршних органа
Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални допр. на терет послодавца
Накнаде у натури
Накнаде за запослене
Награде , бонуси и ост.посебни расх.
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Остале дотације и трансфери

2,993,000
536,000
10,000
10,000
450,000
160,000
400,000
353,000

2,006,595
359,181

148,577
50,345
0
241,260

67.04
67.01
0.00
0.00
33.02
31.47
0.00
68.35

Свега за програмску активност 2101-0002:
Свега за програм 16:
Свега за раздео 2:

4,912,000
4,912,000
4,912,000

2,805,958
2,805,958
2,805,958

57.12
57.12
57.12

779,888
139,600
0
0
340
898,384
311,726
85,856
300,000
38,989

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ

2 2.0
2101
2101-0002
111
411
412
413
415
416
422
423
465
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2,006,595
359,181
0
0
148,577
50,345
0
241,260
0
0
0

0
0
0

2,805,958
2,805,958
2,805,958
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3

3,0
0602

ОПШТИНСКА УПРАВА
ПРОГРАМ 15: ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ
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0602-0001
130
411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
441
464
465
472
481
482
483
485
511
512
515

220
423
425
426
512

Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални допр. на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и остали пос. расх.
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Отплате домаћих камата
Трансфери националној служби за запошљавање
Остале дотације и трансфери
Накнаде за социјалну зашт. из буџета
Дотације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Новч. казне и пенали по реш. судова
Накн. штете за повреде или штет. нан.
од стр. државних органа
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Функција 130:
Цивилна одбрана
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Машине и опрема
Функција 220:
Свега за програмску активност 0602-0001:
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29,001,000
5,200,000
650,000
700,000
1,500,000
250,000
5,830,000
230,000
7,750,000
900,000
1,600,000
3,300,000
2,000
700,000
3,407,000
300,000
3,250,000
1,000,000
250,000

18,075,017
3,260,325
223,175
277,295
987,416
121,679
3,274,544
91,585
2,918,652
259,815
208,432
1,784,360

2,667,855
796,382
0

62.33
62.70
34.33
39.61
65.83
48.67
56.17
39.82
37.66
28.87
13.03
54.07
0.00
94.11
50.74
0.00
82.09
79.64
0.00

100,000
0
300,000
50,000
66,270,000

60,403

60.40

658,762
1,728,600

93,546
37,487,844

31.18
0.00
56.57

280,000
1,150,000
90,000
50,000
1,570,000
67,840,000

7,632
38,658
46,290
37,534,134

0.00
0.00
8.48
77.32
2.95
55.33

105,000

104,489

105,000

104,489
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1,000,000

500,000

0

0.00

18,075,017
3,260,325
223,175
277,295
987,416
121,679
3,274,544
91,585
2,918,652
259,815
208,432
1,784,360
0
658,762
1,728,600
473,050
2,667,855
796,382
0

473,050

94.61

3,300,000
1,650,000

415,057

0.00
25.15

6,450,000

888,107

13.77

60,403
0
508,603
0
38,375,950

0
6,450,000

888,107

13.77

0
0
7,632
38,658
46,290
38,422,240

7,168,000
7,168,000
7,168,000

7,167,549
7,167,549
7,167,549

99.99
99.99
99.99

7,167,549
7,167,549
7,167,549

Грађевински радови на регулацији дела корита средње
реке у Смиловцу на делу КП бр. 5860 Смиловац

0602-П1

развој заједнице
511 Зграде и грађевински објекти
Функција 620:
Свега за пројекат 0602-П1
0602-0009
Текућа буџетска резерва
112
Финансијски и фискални послови
499 Текућа буџетска резерва
Извори финансирања за функцију 112:
01 Приходи из буџета
13 Нераспоређени вишак прих. из ранијих година
Свега за програмску активност 0602-0009:
0602-0010
Стална буџетска резерва
112
Финансијски и фискални послови
499 Стална буџетска резерва
620

4,000,000
4,000,000
4,000,000

0

1,000,000
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0
0
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Свега за програмску активност 0602-0010:
Свега за програм 15:
1201
1201-0003

1101
1101-0001

ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Унапређење система очувања и представ
840
Верске и остале услуге заједнице
481 Дотације НВО
свега за функцију 840:
820
услуге културе
511 Зграде и грађевински објекти
свега за функцију 820:
свега за програмску активност 1201-0003
Свега за програм 13:
ПРОГРАМ 1:УРБАНИЗАМ И ПРОС. ПЛАНИРАЊЕ
Просторно и урбанистичко планирање
620
Развој заједнице
511 Зграде и грађевински објекти
515 Нематеријална имовина
Функција 620:
Свега за програмску активност 1101-0001:
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1,000,000
72,945,000

37,638,623

51.60

3,500,000
3,500,000

1,389,890
1,389,890

39.71
39.71

19.12.2018.г.
0

13,618,000

8,055,656

59.15

45,694,279

1,389,890
1,389,890
0
0
0
1,389,890
1,389,890

1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

0
0

450,000
450,000
450,000

2,075,000
2,075,000
2,075,000

247,500
247,500
247,500

11.93
11.93
11.93

0
247,500
247,500
247,500

5,200,000
5,200,000
5,200,000

16,975,000
2,060,000
19,035,000
19,035,000

560,552
862,400
1,422,952
1,422,952

3.30
41.86
7.48
7.48

560,552
862,400
1,422,952
1,422,952

0
5,650,000

0

2,000,000
2,000,000
2,000,000
23,110,000

1,940,940
1,940,940
1,940,940
3,611,392

97.05
97.05
97.05
15.63

1,940,940
1,940,940
1,940,940
3,611,392

85,000
170,000
180,000
435,000
435,000

40,650
19,800
60,450
60,450

13.90

0

0
0

40,650
19,800
0
60,450
60,450

6,000,000
6,000,000
6,000,000

5,287,580
5,287,580
5,287,580

88.13
88.13
88.13

0
0
0

0
0
0

5,287,580
5,287,580
5,287,580

3,500,000
3,500,000

1,389,890
1,389,890

39.71
39.71

0
0

0
0

Управљање грађевинским земљиштем
1101-0003
620

1101-0004
620

1301
1301-0005
150

1301-0001
810

Развој заједнице
511 Зграде и грађевински објекти
541 Земљиште
Функција 620:
Свега за програмску активност 1101-0003:
Стамбена подршка
Развој заједнице
511 Зграде и грађевински објекти
функција 620:
Свега за програмску активност 1101-0004
Свега за програм 1:
ФИЗИЧКА КУЛТУРА
ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ
Канцеларија за младе
Опште јавне услуге - истраживање и развој
423 Услуге по уговору
426 Материјал
512 Машине и опрема
Функција 150:
Свега за програмску активност 1301-0005:
Подршка локалним спортским организацијама,
удружењима и савезима
Услуге рекреације и спорта-Спортски савез
481 Дотације спортским и омладинским организацијама
Функција 810:
Свега за програмску активност 1301-0001:
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0

0

47.82
11.65
0.00
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Свега за програм 14:

6,435,000

5,348,030

83.11

2,640,000
2,640,000
2,640,000

493,320
493,320
493,320

18.69
18.69
18.69

19.12.2018.г.
0

0

0

5,348,030

0

0
0

0
0

493,320
493,320
493,320

0
0

7,000
181,000
18,000
25,000
1,381,000
6,449,000
30,000
8,091,000
8,091,000

ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Дневне услуге у зајендици

0901
0901-0003
020

Старост
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Функција 020:
Свега за програмску активност 0901-0008:
Унапређење социјалне заштите у општини Ражањ

0901-П1
020
421
423
425
426
512
472
482

0901-0006
040

0901-0005
090

0401
0401-0003
540

0401-0004
520

0401-0005

Број 17

Старост
стални трошкови
услуге по уговору
текуће поправке и одржавање
материјал
машине и опрема
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Порези, обавезне таксе, казне и пенали
функција 020:
Свега за пројекат 0901-П1:

0
0

0
0

Подршка деци и породицама са децом
Породица и деца
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Функција 040:
Свега за програмску активност 0901-0006:

1,700,000
1,700,000
1,700,000

1,185,989
1,185,989
1,185,989

69.76
69.76
69.76

Активности Црвеног крста
Социјална заштита неклас. на другом месту
481 Дотације невладиним организацијама
Функција 090:
Свега за програмску активност 0901-0005:
Свега за програм 11:

970,000
970,000
970,000
5,310,000

543,809
543,809
543,809
2,223,118

56.06
56.06
56.06
41.87

ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Заштита природе
Заштита биљног и живот. света и крајолика
423 Услуге по уговору
424 Специјализоване услуге
541 Земљиште
Функција 540:
Свега за програмску активност 0401-0003:

500,000
300,000
700,000
1,500,000
1,500,000

379,747
60,000
439,747
439,747

75.95
20.00
0.00
29.32
29.32

Управљање отпадним водама
Управљање отпадним водама
511 Зграде и грађевински објекти
541 Земљиште
Функција 520:
Свега за програмску активност 0401-0004:

1,000,000
50,000
1,050,000
1,050,000

49,940
49,940
49,940

0.00
99.88
4.76
4.76

Управљање комуналним отпадом

1370

0
0

1,380,550
5,893,374
25,953
7,299,877
7,299,877

0.00
0.00
0.00
0.00
99.97
91.38
86.51
90.22
90.22

0
0
0
0
1,380,550
5,893,374
25,953
7,299,877
7,299,877

1,185,989
1,185,989
1,185,989

0
0

0

0
0
8,091,000

7,299,877

379,747
60,000
0
439,747
439,747

400,000
400,000
400,000

400,000

0

543,809
543,809
543,809
9,522,995

400,000
400,000

239,400
0
239,400
239,400

59.85
59.85
59.85

239,400
0
239,400
289,340

Службени лист општине Ражањ
510

1102
1102-0008
630

1102-0003
660

1102-0001
640

0701
0701-0002
451

ПРОГРАМ 2: КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
Управљање и снабдевање водом за пиће
Водоснабдевање
451 Субв. јавн. нефинанси. предуз. и орг.
511 Зграде и грађевински објекти
541 Земљиште
Функција 630:
Свега за програмску активност 1102-0008:
Одржавање чистоће на површинама јавне
намене
Послови становања и заједнице
421 Стални трошкови
Функција 660:
Свега за програмску активност 1102-0003:

300,000
700,000
1,000,000
1,000,000
3,550,000

2,000,000

647,680
647,680
647,680
1,137,367

0.00
92.53
64.77
64.77
32

19.12.2018.г.
0

0

0

0

0
0
800,000

0
0
239,400

0

588,000
32,928
620,928
620,928

5.27
82.32
5.55
5.55

0
647,680
1,376,767

1,000,000
0

50.00

2,000,000
2,000,000

1,000,000
1,000,000

50.00
50.00

0

0
11,156,000
40,000
11,196,000
11,196,000

5,880,000
5,880,000
5,880,000

3,914,626
3,914,626
3,914,626

66.58
66.58
66.58

0
0
0

0
0
0

3,914,626
3,914,626
3,914,626

4,764,247
3,157,800

Управљање/одржавање јавним осветљењем
Улична расвета
421 Стални трошкови
425 Текуће поправке и одржавање
512 машине и опрема
Свега за програмску активност 1102-0001:
Свега за програм 2:

7,500,000
3,500,000

4,764,247
3,157,800

63.52
90.22

0

0

11,000,000
18,880,000

7,922,047
12,836,673

72.02
67.99

0
0

14,935,000
14,935,000
26,131,000

620,928

2.38

ПРОГРАМ 7: ОРГАНИЗАЦИЈА САОБАЋАЈА И
САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА
Одржавање саобраћајне инфраструктуре
Друмски саобраћај
425 Текуће поправке и одржавање
511 зграде и грађевински објекти
512 машине и опрема
Функција 451:
Свега за програмску активност 0701-0002:

34,300,000
699,000
550,000
35,549,000
35,549,000

23,637,960

0

5,694,000
13,192,000

1,587,222
2,030,224

27.88
15.39

165,585
23,803,545
23,803,545

68.92
0.00
30.11
66.96
66.96

0
0

18,886,000
18,886,000

3,617,446
3,617,446

19.15

78,000
78,000
78,000

77,938
77,938
77,938

99.92
99.92
99.92

5,811,000
5,811,000
5,811,000

5,753,100
5,753,100
5,753,100

99.00
99.00
99.00

1,000,000
588,000
32,928
1,620,928
1,620,928

7,922,047
13,457,601

25,225,181
2,030,224
165,585
27,420,991
27,420,991

Изградња пропуста на Ражањској реци на
некатегорисаном путу који води од општинског пута
према Варници

0701-П1
451

0701-П2

Управљање отпадом
541 Земљиште
482 порези,обавезне таксе,казне и пенали
Функција 510:
Свега за програмску активност 0401-0005:
Свега за програм 6:

Број 17

Друмски саобраћај
511 зграде и грађевински објекти
функција 451:
свега за пројекат 0701-П1

Изградња моста на општинском путу ОП бр 13919 преко Пардичке реке и регулација дела
Пардичке реке

1371

5,753,100
5,753,100
5,831,038

Службени лист општине Ражањ
451

Друмски саобраћај
511 зграде и грађевински објекти
Функција 451:
Свега за пројекат 0701-П2:
Свега за програм 7:

0
0
35,627,000

23,881,482

Број 17

67.03

19.12.2018.г.

0

10,743,000
10,743,000
10,743,000
35,440,000

10,591,983
10,591,983
10,591,983
19,962,529

0

27,000
1,380,000
1,380,000
1,407,000
1,407,000

0
0
0

98.59
98.59
98.59
56.33

10,591,983
10,591,983
10,591,983
43,844,012

ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И
ВАСПИТАЊЕ

2001

Суфинансирање мера популационе политике ЈЛС

2001-п1
911

Предшкослко образовање
423 Услуге по уговору
511 Зграде и грађевински објекти
Функција 911:
Свега за пројекат П1-суф.мера поп.поли.ЈЛС
Свега за пројекат П1-суф.мера поп.поли.ЈЛС

0101
0101-0001
421
423
426
451
481

3.0.1
0401
0401-0001
560
423
424
481
512

3.0.2
2002
2002-0001
912

ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ
РАЗВОЈ
Подршка за спровођење пољопривредне
политике у локалној заједници
Пољопривреда
Услуге по уговору
Материјал
субвенције јавним нефин. Пред. И организ.
Дотације невладиним организацијама
Функција 421:
Свега за програмску активност 0101-0001:
Свега за програм 5:
Свега за Главу 3.0:
БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Управљање заштитом жив. сред. и прир. вред.
Заштита животне средине
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Дотације невладиним организацијама
Машине и опрема
Функција 560:
Свега за програмску активност 0401-0001:
Свега за програм 6:

110,000
4,800,000
4,800,000
4,910,000
4,910,000

1,300,000
1,500,000
2,250,000
700,000
5,750,000
5,750,000
5,750,000
162,557,000

843,559
20,000
0
0
863,559
863,559
85,318,742

64.89
1.33
0.00
0.00
0.00
15.02
15.02
52.49

500,000
450,000
60,000
700,000
1,710,000
1,710,000
1,710,000

55,342
9,290
0
0
64,632
64,632
64,632

11.07
2.06
0.00
0.00
3.78
3.78
3.78

20,965,000

10,726,895

51.17

2,500,000
400,000

1,423,254
296,490

56.93
74.12

0
0
0
6,317,000

843,559
20,000
0
0
0
0
0

0
0

0
0
109,597,000

0
0
0

39,789,782

0
0
0

36.31

863,559
863,559
125,108,524

55,342
9,290
0
0
1,774,636
64,632
64,632

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
Функционисање основних школа
Основно образовање
О.Ш. "Иван Вушовић" Ражањ
463 Трансфери осталим нивоима власти
Превоз радника
Јубиларне награде

1372

1,423,254
296,490

Службени лист општине Ражањ
Стални трошкови
Трошкови путовања и превоз ученика
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
отплата домаћих камата
Порзи, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти

5,070,000
3,320,000
1,015,000
50,000
1,760,000
670,000
10,000
20,000
50,000
5,000,000

4,385,635
1,867,900
252,884

машине и опрема

1,100,000

20,150,000
3,500,000

Јубиларне награде

Број 17

19.12.2018.г.

598,000

86.50
56.26
24.91
0.00
52.30
66.05
2.24
0.00
0.00
11.96

4,385,635
1,867,900
252,884
0
920,430
442,526
224
0
0
598,000

539,552

49.05

539,552

6,998,387

34.73

6,998,387

2,067,110

59.06

2,067,110

400,000

297,240

74.31

297,240

Стални трошкови

5,035,000

1,132,835

22.50

1,132,835

Трошкови путовања и превоз ученика

3,475,000

2,309,900

66.47

2,309,900

Услуге по уговору

250,000

102,730

41.09

102,730

Специјализоване услуге

540,000

45,000

8.33

45,000

2,800,000

164,375

5.87

164,375

640,000

352,397

55.06

352,397

920,430
442,526
224

О.Ш. "Вук Караџић" Витошевац
463 Трансфери осталим нивоима власти
Превоз радника
социјална давања запосленима

Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема

0

10,000
3,200,000

526,800

300,000

0.00

0

16.46

526,800

0.00

0
0

ШОМО "Владимир Ђорђевић"
Алексинац

463 Трансфери осталим нивоима власти

3.0.3
0901
0901-0001
070

090

700,000

486,098

69.44

Превоз радника

700,000

486,098

69.44

Функција 912:

41,815,000

18,211,380

43.55

Свега за програмску активност 2002-0001:
Свега за програм 9:

41,815,000
41,815,000

18,211,380
18,211,380

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД РАЖАЊ
ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА
Социјалне помоћи
Социјална помоћ угроженом становништву
некласификована на другом месту
463 Трансфери осталим нивоима власти
Функција 070:

1,840,000
1,840,000

Социјална заштита некласиф. на другом месту
463 Трансфери осталим нивоима власти
Функција 090:
Свега за програмску активност 0901-0001:

486,098
486,098
0

18,211,380

43.55
43.55

0
0

18,211,380
18,211,380

915,732
915,732

49.77
49.77

0

915,732
915,732

4,600,000
4,600,000

3,910,551
3,910,551

85.01
85.01

0

3,910,551
3,910,551

6,440,000

4,826,283

74.94

0

4,826,283

1373

0

0

Службени лист општине Ражањ
Свега за програм 11:
3.0.4
1801
1801-0001
721

6,440,000

4,826,283

74.94

12,785,000
12,785,000
12,785,000
12,785,000

6,254,741
6,254,741
6,254,741
6,254,741

48.92
48.92
48.92
48.92

КУЛТУРА
ДОМ КУЛТУРЕ РАЖАЊ
ПРОГРАМ 13: РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
Функционисање локалних установа културе
Услуге културе
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални допр. на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Функција 820:

2,140,000
382,000
250,000
100,000
870,000
25,000
360,000
900,000
350,000
115,000
241,000
15,000
3,200,000
300,000
150,000
9,398,000

1,481,495
265,188

47,418
3,352,548

69.23
69.42
0.00
54.07
37.53
0.00
31.41
100.00
2.00
25.78
53.17
0.00
0.00
0.00
31.61
35.67

Свега за програмску активност 1201-0001:
Свега за програм 13:
Свега за Главу 3.1:

9,398,000
9,398,000
9,398,000

3,352,548
3,352,548
3,352,548

35.67
35.67
35.67

ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ
П.У. "ЛЕПТИРИЋИ" РАЖАЊ
ПРОГРАМ 8: ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ
Функционисање предшколских установа
Предшколско образовање
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјалн допр. на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде, бонуси и ост .пос.расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање

14,522,000
2,630,000
50,000
1,100,000
400,000
1,510,000
20,000
660,000
250,000
500,000

10,586,740
1,918,537
50,000
725,665

72.90
72.95
100.00
65.97
0.00
43.66
53.35
43.76
14.85
38.88

ДОМ ЗДРАВЉА "ДР МИЛОРАД МИХАЈЛОВИЋ"
ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА
Функционисање установа примарне
здравствене заштите
Oпште медицинске услуге
464 Дотације здравственим организацијама
Функција 721:
Свега за програмску активност 1801-0001:
Свега за програм 12:

3.1.
1201
1201-0001
820
411
412
414
415
421
422
423
424
425
426
465
482
511
512
515

3.2.
2001
2001-0001
911
411
412
414
415
416
421
422
423
424
425

Број 17

54,074
326,528
113,066
900,000
6,994
29,641
128,144

659,242
10,670
288,816
37,131
194,424

1374

19.12.2018.г.
0

0

4,826,283

0

0
0
0

6,254,741
6,254,741
6,254,741
6,254,741

17,000

7,243

180,000

0

0.00

1,481,495
265,188
0
54,074
326,571
0
120,266
0
6,994
29,641
128,144
0
0
0
47,418
0

17,000
17,000
17,000

7,243
7,243
7,243

180,000
180,000
180,000

0
0
0

0.00
0.00
0.00

2,598,896
2,598,896
0

35.10
27.55
36.56
56.76
9.18

10,586,740
1,918,537
50,000
725,665
0
897,907
74,030
658,092
122,276
203,601

2,000

43

2.15

10,000

7,200

72.00
180,000

0

0.00

5,000

42.61
42.61

0

5,000

680,000
230,000
1,010,000
150,000
100,000

238,665
63,360
369,276
85,145
9,177

Службени лист општине Ражањ
426
465
482
511
512

3.3.
0602
0602-0002
160
421
423
424
425
426
512

3.4
1502
1502-0001
473
411
412
415
421
422
423
425
426
465
512

Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезне таксе и казне
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Функција 911:

2,820,000
2,115,000
40,000
150,000
150,000
26,917,000

Свега за програмску активност 2001-0001:
Свега за програм 8:
Свега за Главу 3.2:

1,103,035
1,123,250
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150,000
0
16,847,511

39.11
53.11
0.00
100.00
0.00
62.59

5,000

26,917,000
26,917,000
26,917,000

16,847,511
16,847,511
16,847,511

62.59
62.59
62.59

5,000
5,000
5,000

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
Функционисање месних заједница
Опште јавне услуге некласиф. на другом месту
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Машине и опрема
Функција 160:

530,000
300,000
200,000
3,770,000
2,720,000
300,000
7,820,000

367,059
17,721

624,162

69.26
5.91
0.00
3.51
3.94
0.00
7.98

0

0

Свега за програмску активност 0602-0002:
Свега за програм 15:
Свега за Главу 3.3:

7,820,000
7,820,000
7,820,000

624,162
624,162
624,162

7.98
7.98
7.98

0
0
0

0
0
0

0
0

624,162
624,162
624,162

Туристичка организација
ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА
Управљање развојем туризма
Туризам
Плате,додаци и накнаде запослених
социјални доприноси на терет послодавца
накнаде за запослене
стални трошкови
трошкови путовања
услуге по уговору
текуће поправке и одржавање
материјал
трансфери и дотације по закону
машине и опрема
функција 473:
Свега за програмску активност 1502-0001:
Свега за програм 4
Свега за главу 3.4

421,000
76,000
60,000
100,000
10,000
330,000
600,000
650,000
50,000
703,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000

140,253
25,105
34,118
2,000

33.31
33.03
56.86
2.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31.78
0.00
7.25

0

0

0

0

132,200
107,182

15,888
217,364
217,364
217,364
217,364

400,000

181,300
1,140
330,003
69,000

0.00

50,000
1,400,000
800,000
4,820,000

0.00
0.00
0.00

4,820,000
4,820,000
4,820,000

1,347,066
1,347,066
1,347,066

0

0
0
0

0

45.33

23.57
8.63
0.00

1,284,335
1,123,250
1,140
480,003
69,000
16,847,511

27.95
27.95
27.95

18,194,577
18,194,577
18,194,577

367,059
17,721
0
132,200
107,182
0
624,162

0
0

272,442,000 135,717,364

УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3.

272,442,000 135,717,364

УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

282,226,000 141,078,104

1375

49.99

22,000

7,243

114,597,000

41,136,848

22,000

7,243

32.92 114,597,000

41,136,848

176,861,455
35.90

182,222,195
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ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА
Шифра

Програм

1
1101

Програмск
а
активност/
Пројекат
2

Назив

3
Програм 1. Урбанизам и просторно планирање

1101-0001 Просторно и урбанистичко планирање
1101-0003 Спровођење урбанистичких и просторних планова
1102

1502

450,000

0.2%

5,200,000

1.8%

УКУПНО
УТРОШЕНА
СРЕДСТВА

Надлежан орган/особа

7

8

3,611,392

15.6%

2,075,000

247,500

11.9%

247,500 одељење за урбанизам и изградњу

19,035,000

1,422,952

7.5%

1,422,952 одељење за урбанизам и изградњу

23,110,000

0.0%

2,000,000

1,940,940

97.0%

26,131,000

620,928

2.4%

1102-0001 Управљање-одржавање јавним осветљењем

3,611,392

1,940,940 Начелник општинске управе Ражањ
13,457,601

11,000,000

7,922,047

72.0%

14,935,000

1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене

5,880,000

3,914,626

66.6%

0

1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће
Програм 4. Развој туризма

2,000,000

1,000,000

50.0%

11,196,000

3,000,000

217,364

7.2%

0

1502-0001 Управљање развојем туризма

3,000,000

217,364

7.2%

5,750,000

863,559

15.0%

0

0101-0001 подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници
Програм 6. Заштита животне средине

5,750,000

863,559

15.0%

0

5,260,000

1,201,999

22.9%

800,000

239,400

0401-0001 Управљање заштитом животне средине и природних вредности
0401-0003 Заштита природе

1,710,000

64,632

3.8%

0

0

1,500,000

439,747

29.3%

400,000

0

0.0%

439,747 ОУ опшине Ражањ-Начелник

0401-0004 Управљање отпадним водама
0401-0005 Управљање комуналним отпадом

1,050,000

49,940

4.8%

400,000

239,400

59.9%

289,340 ОУ опшине Ражањ-Начелник

1,000,000

647,680

64.8%

0

0

35,627,000

23,881,482

67.0%

35,440,000

19,962,529

35,549,000

23,803,545

67.0%

18,886,000

3,617,446

78,000

77,938

99.9%

5,811,000

5,753,100

99.0%

5,831,038 Начелник општинске управе Ражањ

10,743,000

10,591,983

98.6%

10,591,983 Начелник општинске управе Ражањ

Програм 5. Развој пољопривреде

Програм 7. Орган.саобраћаја и саобраћајна инфрастр.
0701-П1

Изградња пропуста на Ражањској реци према Варници

0701-П2

Изградња моста на Пардичкој реци
Програм 8. Предшколско васпитање

#DIV/0!

7,922,047 ЈП "Путеви Ражањ"
3,914,626 ЈКП Комуналац Ражањ
620,928

5.5%

1,620,928 ЈКП Комуналац Ражањ
3,000,000
217,364 Туристичка организација Ражња
863,559
863,559 Начелник општинске управе Ражањ

29.9%

1,441,399
64,632 Фонд за ЗЖС-Комисија за ЗЖС

647,680
56.3%

43,844,012
27,420,991 Начелник општинске управе Ражањ

31,827,000

16,847,511

52.9%

6,232,000

1,347,066

21.6%

18,194,577

26,917,000

16,847,511

62.6%

4,825,000

1,347,066

27.9%

18,194,577 Дечији вртић "Лептирић"-директор

4,910,000

0

0.0%

1,407,000

0

0.0%

41,815,000

18,211,380

43.6%

0

41,815,000

18,211,380

43.6%

0

11,750,000

7,049,401

60.0%

8,091,000

6,440,000

4,826,283

74.9%

0

970,000

543,809

56.1%

0

543,809 председник Црвеног крста Ражањ

0901-0006 Подршка деци и породица са децом

1,700,000

1,185,989

69.8%

0

1,185,989 Начелник општинске управе Ражањ

0901-0007 Подршка старим лицима и/или особама са инвалидитетом

2,640,000

493,320

18.7%

2001-0001 Функционисање предшколских установа
2001-П1
2002

Суфинансирање мера популационе политике ЈЛС
Програм 9. Основно образовање

2002-0001 Функционисање основних школа
0901

Програм 11. Социјална и дечја заштита
0901-0001 Социјалне помоћи
0901-0005 Активности Црвеног крста

0901-П1

Унапређење социјалне заштите у општини Ражањ
Програм 12. Примарна здравствена заштита

1801-0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите
Програм 13. Развој културе
1201-0001 Функционисање локалних установа културе
1201-0003 Унапређење система очувања и предствљања културно-историјског насле
Програм 14. Развој спорта и омладине
1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима
0602

6

2.0%

Структ-ура
%

68.0%

2001

1301

5
5,650,000

ОСТВАРЕНО
01.01-30.09

12,836,673

0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре

1201

Сопствени и други
приходи

18,880,000

0701

1801

4

Структура %

1101-0004 стамбена подршка
Програм 2. Комунална делатност

0101
0401

ОСТВАРЕНО 01.0130.09

Средства из буџета

1301-0005 Спровођење омладинске политике-КЗМ
Програм 15. Локална самоуправа

0 #DIV/0!

0

6,317,000
18,211,380
18,211,380 Директори основних школа

7,299,877

90.2%

14,349,278
4,826,283 Центар за соц.рад-директор

0

0

8,091,000

7,299,877

493,320 Начелник општинске управе Ражањ
90.2%

7,299,877 Пројкетни тим за реализацију пројекта

12,785,000

6,254,741

48.9%

0

12,785,000

6,254,741

48.9%

0

12,898,000

4,742,438

36.8%

1,197,000

7,243

0.6%

4,749,681

9,398,000

3,352,548

35.7%

197,000

7,243

3.7%

3,359,791 Дом културе Ражањ-директор

3,500,000

1,389,890

39.7%

1,000,000

0

0.0%

1,389,890 Начелник општинске управе Ражањ

6,435,000

5,348,030

83.1%

0

6,000,000

5,287,580

88.1%

0

435,000

60,450

13.9%

0

80,765,000

38,262,785

47.4%

13,618,000

1376

6,254,741
6,254,741 Дом здравља Ражањ-директор

#DIV/0!

5,348,030
5,287,580 Спортски савез
60,450 канцеларија за младе општине Ражањ

8,055,656

59.2%

46,318,441

Службени лист општине Ражањ
0602-0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина

19.12.2018.г.

67,840,000

37,534,134

55.3%

6,450,000

0602-0002 Функционисање месних заједница

7,820,000

624,162

8.0%

0

0602-0009 Текућа буџетска резерва

4,000,000

0

0.0%

0602-0010 Стална буџетска резерва

1,000,000

0

0.0%

105,000

104,489

9,784,000

5,360,741

54.8%

2101-0001 Функционисање скупштине

4,872,000

2,554,783

52.4%

0

2,554,783

2101-0002 Функиционисање извршних органа

4,912,000

2,805,958

57.1%

0

2,805,958

282,226,000

141,078,104

50.0%

0602-П1
2101
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Грађ.радови на рег.дела корита реке у Смиловцу
Програм 16. Политички систем локалне самоуправе

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ

282,226,000

7,168,000

13.8%

38,422,240 Начелник општинске управе Ражањ
624,162 Начелник општинске управе Ражањ

7,167,549

100.0%

7,167,549
5,360,741

114,619,000
114,619,000

1377

888,107

41,144,091

35.9%

182,222,195
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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” бр. 129/2007,
83/2014-др. закон, 101/16и 47/18), члана 34. и 45. Закона о финансирању локалне самоуправе
("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн.,
104/2016 - др. закон и 96/2017 - усклађени дин. изн.), члана 64. и 209. Закона о социјалној
заштити („Службени гласник РС“, бр. 24/2011), члана 20. тачка 17) и члана 2. Уредбе о
наменским трансферима у социјалној заштити ("Службени гласник РС" бр. 18/16) и члана
39. став 1. тачка 7. Статута општине Ражањ („Службени лист општине Ражањ“, бр. 9/08, 3/11,
8/12, 4/14 и 6/16), Скупштина општине на седници одржаној дана 18. децембра 2018. године,
донела је:
ОДЛУКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЖАЊ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У ДЕЛУ
ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА УСЛУГЕ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се приоритетне услуге социјалне заштите општине Ражањ које се
финансирају из средстава наменског трансфера и изворних прихода јединице локалне
самоуправе у 2019. години.
Услуге социјалне заштите из става 1. овог члана остварује појединац и породица за 2019.
годину, у висини, под условима и на начин утврђен Законом о социјалној заштити, Уредбом
о наменским трансферима у социјалној заштити, Законом о јавним набавкама и Уговором о
наменским трансферима за 2019. годину.
Члан 2.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ражањ за 2018. годину у области
пружања услуга социјалне заштите предвиђених Одлуком о буџету општине Ражањ (раздео
3, програм 11-Социјална и дечија заштита, програмска активност 0901-0003-Дневне услуге у
заједници, функција 020-Старост, економска класификација 472-накнаде за социјалну
заштиту из буџета и програмска активност 0901-0006-Подршка деци и породицама са децом,
функција 040-Породица и деца, економска класификација 472-накнаде за социјалну заштиту
из буџета) у укупном износу од 2.600.000,00 динара, распоређују се и користе на начин
исказан у следећој табели:
Табела 1.
Услуге социјалне заштите које се финасирају из
средстава наменског трансфера за 2019. годину
1) Помоћ у кући
2) Лични пратилац детета

Укупно

Укупан износ по
Учешће ЈЛС по
услузи из средстава
услузи из
наменског трансфера сопствених извора за 2019. годину
прихода
2.000.000,00
100.000,00
500.000,00
/
2.500.000,00

100.000,00

Члан 3.
Јединица локалне самоуправе стара се о реализацији и квалитету спровођења услуга
социјалне заштите за 2019. годину у складу са начелима прописаним Законом о социјалној
заштити.
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Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу општине
Ражањ".
Скупштина Општине Ражањ
Број: 56-3/18-11 од 18. децембра 2018. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Миодраг Рајковић, с. р.
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Скупштина општине Ражањ, на основу члана 59, став 7 Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/16), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14-др.закон101/16-др.закон и 47/18) и члана 39.
став 1. тачка 7 Статута општине Ражањ(„Службени лист општине Ражањ“, број 9/08, 3/11,8/12,
4/14 и 6/16) , дана 18. децембра 2018. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I –ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања Јавног предузећа „Комуналац“ Ражањ
за 2019. годину, који је донео Надзорни одбор предузећа, дана 30.новембра 2018 године, под
бројем 262-3/18.
II – Решење доставити предузећу и објавити у “ Службеном листу општине Ражањ “.

Број 400-496/18-11
У Ражњу, 18. децембра 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ
Председник
Миодраг Рајковић с.р.
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JAVNO PREDUZEĆE

“Komunalac”
R a ž a nj
Ražanj: 30.11.2018.
Broj: 262-1/2018

PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA
ZA 2019. GODINU

OSNIVAČ: SO RAŽANJ
NADLEŽNA FILIJALA UPRAVE ZA TREZOR: N I Š
DELATNOST: 3600 – sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
MATIČNI BROJ: 07675216
SEDIŠTE: RAŽANJ

NOVEMBAR 2018
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PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA
ZA 2019. GODINU
UVOD
Program poslovanja je dokument koji formuliše trenutnu poziciju preduzeća, buduće ciljeve
i
zadatke.
Kao važan dokument predstavlja kombinaciju operativnog i finansijskog plana. Svrha plana
rada i razvoja javnog preduzeća je pružanje odredjenog kvaliteta usluga od opšteg interesa.
Programom se uvode pokazatelji koji bi obezbedili racionalno kortišćenje sredstava a u cilju
pobojšanju usluga preduzeća prema svojim korisnicima.
Obzidrom da je realizacija programa poslovanja velika šansa i preduslov održivosti
poreduzeća
očekujemo od osnivača ali i od naših korisnika da nam pruže podršku i na adekvatan način
doprinesu uspehu Javnog preduzeća “Komunalac” Ražanj u skladu sa svojim obavezama.
OSNOVNI PODACI O PREDUZEĆU
Javno preduzeće “ Komunalac “ Ražanj osnovano je 25.09.1991.g., nastalo iz podele
Javnog
preduzeća “ Komunprevoz “ Ražanj.
Preduzeće je osnovano za obavljanje privredne delatnosti od opšteg interesa te kao takvo
je
organizovano kao javno preduzeće.
Osnivač preduzeća je Skupština Opština Ražanj.
Osnovna delatnost preduzeća je proizvodnja, sakupljanje i distribucija vode.
Osim ove delatnosti preduzeće obavlja i registrovano je za sledeće delatnosti:
- skupljanje smeća, starih stvari i sekundarnih sirovina
- odvoz otpadaka
- uredjenje i održavanje parkova
- pogrebne usluge,
Za razliku od svih drugih oblika organizovanja preduzeća, javna komunalna preduzeća
imaju
svoju specifičnost gde lokalna uprava ima direktan uticaj kao osnivač pa shodno tome
poslovanje
javnog preduzeća uredjuje se sledećim zakonskim propisima.
Preduzeće posluje na osnovu Zakona o javnim preduzećim i obavljanju delatnosti od
opšteg
interesa, Zakona o komunalnim delatnostima, Osnivačkog akta, Statutu preduzeća, Zakona o
radu
i ostalim pratećim podzakonskim aktima.
Organi preduzeća su:
1. Nadzorni odbor
2. Direktor
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Članove nadzornog odbora postavlja Osnivač 2/3 iz svojih redova i 1/3 iz redova
radnika preduzeća.
Direktora preduzeća postavlja Osnivač.
1. MISIJA, VIZIJA,CILJ
Proizvodnja i kontinuirana i racionalna distribucija vode za piće krajnjim korisnicima, odvodjenje otpadnih voda, odvoz bezopasnog otpada pružanje ostalih usluga iz delokruga rada
preduzeća a sve u cilju poboljšanja kvaliteta života.
Vizija preduzeća je u racionalizaciji troškova poslovanja gde god je to moguće, a ujedno i
povećanje ukupnog prihoda preduzeća što bi trebalo da dovede do ekonomske stabilnosti
preduzeća i sigurnosti u pružanju usluga.
Cilj preduzeća je da u poslovnoj 2019 godini što bolje obavlja delatnosti za koje je
registrovano
obzirom da preduzeće ima monopolsku poziciju u okviru svoje delatnosti na teritoriji opštine
Ražanj, rad na smanjenju prekida u vodosnabdevanju, poboljšanje u pružanju ostalih usluga,
unapredjenje stope naplate potraživanja.
Preduzeće se finansira iz sopstvenih sredstava koje predstavljaju naplaćeni fakturisani prihod
kao i stedstva osnivača za vršenje usluga održavanja javne čistoće u gradu i održavanja javnih
zelenih površina a po ugovoru.
2. ORGANIZACIONA STRUKTURA PREDUZEĆA
Preduzeće je organizovano kao jednostavna celina, a svoju delatnost obavlja preko
organizacionih jedinica koje deluju kao poslovne i radne jedinice ( delovi preduzeca ):
1. Radna jedinica “ Vodovod i kanalizacija “
2. Radna jedinica “ Čistoca “
3. Radna jedinica “ Zajedničke službe”
4. Radna jedinica “Sakupljanje i reciklaža metalnog i nemetalnog otpada”
5. Radna jedinica “Groblje”
Organizacionu šemu nije moguće prikazati obzirom na manjak broja zaposlenih tako da
jedan
radnik u toku meseca obavlja poslove iz više radnih jedinica što predstavlja dodatni napor za
zaposlene i za rukovodstvo preduzeća.
Preduzeće zapošljava sedamnaest radnika i kao takvo ima jednog direktora a to je
Vesna Radojević.
Preduzećem upravlja Nadzorni odbor u sledećem sastavu:
Bojan Petković – predsednik
Anica Mojašević – član
Petrović Mirjana - član
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3.OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2019 GODINU

Osnov za izradu programa poslovanja su Smernice za izradu godišnjih programa poslovanja
za
2019 godinu koje je odredila Vlada Republike Srbije svojom Uredbom od 08.11.2018 godine.
Parametri za kretanje zarada u 2019 godini uskladjeni su sa Zakonom o privremenom
uredjivanju
osnovica za obračun i isplatu plata.
Svaka isplata zarada je pod kontrolom lokalne samouprave tako da JKP prilikom obračuna
zarade
mora voditi računa o predvidjenoj mesečnoj masi za zarade koja se nesme prekoračiti. Osnovu
za
izradu Programa predstavlja i procena finansijskih pokazatelja za 2018 godinu, kao i planirane
aktivnosti u smislu proširenja i povećanja obima poslova.
PROCENA FINANSIJSKIH POKAZATELJA 2018

PRIHODI
Red.
broj.

PROCENA
POSLOVNI PRIHODI

1

Prihodi od prodaje robe

2.

Prihod od prodaje proizvoda

3.

Prihod od vršenja usluga

167.000.00
4.750.000.00
33.194.000.00

Prihod od kanalizacije

505.000.00

Prihod od iznošenja smeća

4.950.000.00

Prihod od javne čistoće

5.334.000.00

Prihod od vršenja ostalih usluga

22.000.000.00

Prihod od priključaka

405.000.00

4.

Prihod od pazara na pijacama (dnevna, mesečna naplata)

290.000.00

5.

Prihod od usluga na groblju

510.000.00

6.

Prihod od kamata

8.

Prihod od osnivača (dotacije, subvencije)

2. 000.000

10.

Ostali prihodi

83.000.00

5.000.00

Ukupno:

40.999.000.00
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TROŠKOVI
1.

Nabavna vrednost prodate robe

2.

Troškovi materijala

PROCENA
/

13.529.000.00

Troškovi materijala za izradu

160.000.00

Troškovi materijala, rezervnih delova (vodovod i
kanalizacija)

470.000.00

Troškovi materijala, rezervnih delova (vozila, kosilice I sl.)

350.000.00

Troškovi režijskog materijala

120.000.00

Troškovi auto-guma

345.000.00
90.000.00

Troškovi HTZ opreme

190.000.00

Troškovi kancelarijskog materijala

105.000.00

Troškovi goriva i maziva

5.840.000.00

Troškovi električne energije

4.800.000.00

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

12.734.065.00

Troškovi zarada (bruto) za zaposlene

8.635.000.00

Troškovi doprinosa na teret poslodavca

1.545.665.00

Troškovi za jubilarne nagrade

625.400.00

Pomoć zaposl.za ubl. nepov. mater .položaja

836.000.00

Pomoć zaposlenima i porodici

4.

1.059.000.00

Troškovi za razna ulaganja

Troškovi alata i inventara stavljenog u upotrebu

3.

/

56.000.00

Naknada troškova za prevoz (dolazak i odlazak s posla)

654.000.00

Naknada toškova zaposlenih na službenom putu-putarine

382.000.00

Troškovi proizvodnih usluga

2.030.000.00

Troškovi PTT usluga i ostale transportene usluge

190.000.00

Troškovi održavanja osnovnih sredstava

600.000.00

Troškovi za izradu projekata

1.000.000.00

Ttoškovi za usluge zaštite na radu

90.000.00

Troškovi ostalih usluga

150.000.00

5.

Troškovi amortizacije

2.500.000.00

6.

Nematerijalni troškovi

1.325.000.00

Troškovi analize vode

320.000.00

Troškovi neproizvodnih usluga- održavanje softvera

49.000.00

Troškovi reprezentacije

200.000.00

Premije osiguranja nekretnina i postrojenja i oprema

120.000.00

Premije za obavezno osiguranje lica

19.000.00

Troškovi platnog pometa

110.000.00
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Troškovi advokat.usl. I sud. izvršitelja

140.000.00

Takse

70.000.00

Doprinosi komori i naknada za vode

47.000.00

Ostali nematerijalni troškovi
7.
8.

9.

250.000.00

Finansijski rashodi

9.000.00

Zatezna kamata

9.000.00

Ostali rashodi

480.000.00

Rashodi po osnovu ispravki potraživanja

480.000.00

Rashodi po osnovu obezvredjenja imovine
Obezvredjenje potraživanja zbog nemogućnosti naplate
Ukupno:

100.000.00
32.707.065.00

4. PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI

Red.
broj

Naziv proizvoda
i usluga

Jedinica
mere

Plan 2019

1

Voda

m3

140.000

2

Kanalizacija

m3

100.000

3

Odvoz smeća

m3

30.000

4

Paušalni odvoz smeća

m3

400

5

Crpljenje septičkih jama

m3

11.000

6

Dovoz tehničke vode

m3

11.000

5

Sakupljanje recikla otpada –pet ambalaža

kg

10.000

6.

Održavanje grobnih mesta

kom

950

7.

Izrada gredica

kom

20

5.PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI ZA 2019 GODINU

1386

Службени лист општине Ражањ

Број 17

19.12.2018.г.

PLAN PRIHODA
Red.
broj.

NAZIV PROIZVODA I USLUGA

1.

Prihod od prodaje robe

2.

Prihod od prodaje proizvoda-voda

3.

Prihod od vršenja usluga

PLAN
300.000,00
7.000.000,00
48.546.000.00

Prihod od kanalizacije

800.000.00

Prihod od iznošenja smeća

7.000.000.00

Prihod od javne čistoće

5.346.000.00

Prihod od vršenja ostalih usluga

35.000.000.00

Prihod od priključaka i ostalih srod. usluga

400.000.00

4.

Prihod od pazara na pijacama (dnevna, mesečna naplata)

500.000.00

5.

Prihod od usluga na groblju

700.000.00

6.

Prihod od kamata

7.

Ostali prihodi

8.

Prihod od osnivača (dotacije, subvencije)

50.000.00
300.000.00

Ukupno:

1.000.000.00
58.396.000.00

PLAN TROŠKOVA
1.

Nabavna vrednost prodate robe

2.

Troškovi materijala

3.

2.210.000.00

Troškovi materijala za izradu

300.000.00

Troškovi materijala (vodovod, kanalizacija, čistzoća)

300.000.00

Troškovi materijala -oprema (vozila, kosilice i sl.)

150.000.00

Troškovi materijala za uredjenje.zelenih površina i parkova

450.000.00

Troškovi materijala za razna ulaganja (deponija, groblje)

490.000.00

Troškovi režijskog materijala

120.000.00

Troškovi kancelarijskog materijala

150.000.00

Troškovi HTZ opreme

250.000.00

Troškovi energije

14.000.000,00

Troškovi goriva

8.000.000.00

Troškovi ulja i maziva
4.

500.000.00

Troškovi električne energije

5.500.000.00

Troškovi rezervnih delova i jednokratnog otpisa alata i inventara

1.540.000,00

Troškovi rezervnih delova (vodovod i kanalizacija)

500.000.00

Troškovi rezervnih delova (oprema)

400.000.00
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Troškovi jednokratnog otpisa alata

150.000.00

Troškovi jednokratnog otpisa auto-guma

490.000.00

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

17.520.516.00

Troškovi zarada (bruto) za zaposlene

10.483.363.00

Troškovi doprinosa na teret poslodavca

1.876.522.00

Troškovi zarada (bruto) za novozaposlene

1.323.690.00

Troškovi doprinosa na teret poslodavca za novozaposlene

236.941.00

Troškovi naknada po ugovoru o delu

200.000.00

Troškovi ugovora o povremenim i privremenim poslovima

600.000.00

Troškovi otpremnine za odlazak u penziju

200.000.00

Pomoć zaposlenima i porodici

6.

1.200.000.00

Naknada troškova za prevoz (dolazak i odlazak s posla)

900.000.00

Naknada toškova zaposlenih na službenom putu

500.000.00

Troškovi proizvodnih usluga

3.880.000.00

Troškovi PTT usluga

180.000.00

Troškovi održavanja osnovnih sredstava (vozila i o/s za vodovod)

2.000.000.00

Troškovi održavanja objekata (Ražanj, Bračin)

1.200.000.00

Troškovi komunalnih usluga

100.000.00

Troškovi za usluge zaštite na radu

150.000,00

Troškovi ostalih usluga

250.000,00

7.

Troškovi amortizacije

2.500.000.00

8.

Nematerijalni troškovi

2.234.512.00

Troškovi analize vode

400.000.00

Troškovi advokatskih usluga i usluga izvršitelja

200.000.00

Troškovi revizorskih i ostalih sličnih usluga

200.000.00

Troškovi neproizvodnih usluga-korišćenje softvera

100.000,00

Troškovi reprezentacije

200.000,00

Premije osiguranja nekretnina i postrojenja

300.000,00

Premije za obavezno osiguranje lica

9.
10.
11.

70.000,00

Troškovi platnog pometa

150.000,00

Takse, doprinosi

200.000,00

Svi ostali nematerijalni troškovi

414.512.00

Finansijski rashodi

20.000,00

Zatezna kamata

20.000,00

Ostali rashodi

90.972.00

Rashodi po osnovu ispravke potraživanja

90.972,00

Trošak za nabavku opreme

14.400.000.00
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Dogradnja objekta na groblju

1.500.000.00

Nabavka opreme

12.500.000,00

Nabavka alata i inventara

400.000,00

Ukupno:

58.396.000.00

Napominjemo da se Planom predvidjaju prihodi za fakturisanje. U zavisnosti od ostvarenja
prihoda, odnosno naplate potraživanja preduzeće će servisirati obaveze prema zaposlenima
za

isplatu zarada kao i sve ostale kratkoročne obaveze koje proizilaze iz obavljanja delatnosti
obzirom da preduzeće nema kreditnu zaduženost tj. dugoročne obaveze.

Preduzeće raspolaže sledećim voznim parkom: traktor rakovica sa prikolicom, dva kamiona
smećara, cisternom za fekalnu vodu, cisternom za dovoz tehničke vode, kao i teretnim
vozilom
Zastava Rival dobijenim na korišćenje za obilazak vodovoda. Ugovorenim poslovima na
crpljenju septičkih jama i dovozu tehničke vode stvoreni su novi prihodi preduzeću u 2017
godini i stvorena bolja finansijska situacija. Sa navedenim poslovima nastavljeno je u
poslovnoj 2018 godini i iz ostvarenih prihoda nabavjena cisternu za tehničku vodu veće
zapremine, kamion cisterna za fekalnu vodu takodje veće zapremine, putničko vozilo za
potrebe
preduzeća. Takodje su stvoreni uslovi za nabavku alata i opreme za potrebe radova na
vodovodnoj i kanalizacionoj mreži. Sa tendencvijom nabavki nastaviće se u poslovnoj
2019
godini, a sve ovo je navedeno u planiranim finansijskim pokazateljim Programa poslovanja.
Detaljnije obrazloženje nabavki dato je u odeljku 8. Investicije koji je sastavni deo
Programa
poslovanja.
tački

Finansijskim planom predvidjena je i masa za novozaposlene a obrazloženje će biti dato u
6. Politika zarada i zapošljavanje.
6.POLITIKA ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA

KVALIFIKACIONA STRUKTURA ZAPOSLENIH RADNIKA PO STEPENU
STRUČNE
SPREME I KVALIFIKACIJI
Red
broj

KVALIFIKACIJA I
STEPEN STRUČNE SPREME

Broj
radnika

1

NK / I

7

2

PK /II

2

3

KV / III

2

4

SSS / IV

4

5

VS /VI

2

UKUPNO:

17
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STRUKTURA ZAPOSLENIH PREMA GODINAMA RADNOG STAŽA
Red
broj

RASPON GODINA STAŽA

Broj
radnika

1

Do 10

2

2

Od 10-20

4

3

Od 20-30

7

4

Od 30-40

4

UKUPNO:

17

Preduzeće u momentu pisanja Programa ima sedamnaest zaposlenih radnika što je prikazano u
tabelama. Broj radnika u preduzeću u odnosu na sistematizaciju radnih mesta je prepolovljen.
Obzirom da se povećavaju poslovi u radnoj jedinici vodovod i kanalizacija a na osnovu
Odluke
osnivača da se preduzeću prenesu na upravljanje dva seoska vodovoda na odredjeno vreme
povećava se kako prihod tako u velikoj meri obaveza kontrole i nadgledanje tih
vodovoda a samim tim povećavaju se troškovi održavanja vodovoda ( nabavka hlora za
hlodrisanje vode, plaćanje računa za električnu energiju , intervencije na vodovodnim
mrežama i
slično). U 2019 godini potrebno je uposliti jednog radnika od januara meseca i još tri radnika
od
polovine 2019 godine jer osnivač planira da poveća teritoriju prikupljanje smeća, tako da će
se usluge odvoza smeća osim na teritoriji MZ Ražanj vršiti i na retitorima još najmanje tri
veće
MZ opštini Ražanj.
To bi preduzeću trebalo da donese dodatne prihode i opravda potrebu za novozaposlenim
radnicima ali se mora voditi računa o broju zaposlenih u javno sektoru koji je predvidjen za
opštinu Ražanj a gde su svrstali i naše preduzeće.
Finansijskim planom pored planirane mase za sedamnaest zaposlenih preduzeće je predvidelo
i
masu za zarade za novozaposlene.
Kontrolu u isplati zarada vrši osnivač i prilikom obračuna zarada odelenje za finansije
overom
daje saglasnost na ZIP obrazac, a nakon isplate zarade vrši kontrolu o uplati sredstava u
budžet Republike Srbije (razlika zarade) a u skladu sa Zakonom o privremerno uredjenu
osnovica
za isplatu plata što je ostalo na snazi i u 2019 godini.
7. CENE
Cene osnovnih komunalnih proizvoda i usluga kao i sve ostale cene komunalnih usluga
koje pruža preduzeće “Komunalac” Ražanj predlaže služba preduzeća, usvaja Nadzorni
odbor a
saglasnost daje osnivač javnog preduzeća.
Imajući u vidu da se asortiman proizvoda i usluga ne menja, do povećanja obima proizvoda
i usluga može doći ukoliko se poveća broj korisnika usluga, odnosno povećanje površina
sa kojih se vrši sakupljanje i odvoženje komunalnog otpada.
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Cene proizvoda i usluga zavise od direktnih troškova (električna energija, gorivo, rezervni
delovi, servisiranje i održavanje vozila, troškovi zarade radnika, amortizacije ) kao i
indirektnih troškova poslovanja. Napominjemo da su cene vode i ostalih usluga i dalje
nenekonomske. Zbog velikog učešća električne energije u cenu koštanja metra kubnog vode
javlja se razlika izmedju prodajne cene vode i stvarne cene koštanja koja se treba nadomestiti
iznalaženjem novih poslova.
Obzirom da su cene pod nadzorom lokalne samouprave potrebno je u 2019 godini zahtevati
korekciju cena za odredjene usluge koje pruža preduzeće jer se beleži skoko cene goriva koji
je pored elekstrične energije najvažniji energent u obavljanju naših usluga.

8.

INVESTICIJE

Preduzeće u 2019 godini planira da investira u nabavku kamiona smećara, da dogradi objekat
na groblju, da izvrši rekonstrukciju krova na objektu poslovne zgrade, da izvrši sanaciju
krovova na objektima u Novom Bračinu gde se nalaze pumpna postrojenja, a takodje su
predvidjena sredstava za remont pumpi u Novom Bračinu i Šetki kako bi se grad i okolna
mesta
bez prekida snabdevali vodom. U sve ovo investiralo bi se iz sopstvenih prihoda i prenete
dobiti

iz 2018 godine ako osnivač ne odluči drugačije.
9. ZADUŽENOST
Javno preduzeće “Komunalac” Ražanj nema kreditnu zaduženost kod poslovnih banaka .
Smatramo da je to naša prednost u poslovanju jer samo mi raspolažemo našim sredstvima na
računu kod poslovne banke.
10.UPRAVLJANJE RIZICIMA

Analizom našeg poslovanja uočene su slabosti koje se ogledaju u gubicima na vodovodnoj
mreži, smanjenje potrošnje vode kod pravnih i fizičkih lica, nemogućnost korisnika da izmiruju svoje obaveze za utrošenu vodu zbog ugroženog životnog standarda i nelikvidnosti
privrede.
U narednom periodu obratiti pažnju na gore navedene činjenice i nastojati da naplata
fakturisane vode i ostalih usluga bude što bolja.
S obzirom da je Program poslovanja preduslov za održivost preduzeća, očekujemo od
korisnika
nažih usluga i našeg osnivača da nam pruže podršku i na adekvatan način pomognu, a
zaposleni
će se maksimalno angažovati u izvršavanju svojih zadataka, unaprediti kvalitet usluga koje
se
pružaju našim korisnicima.
Predsednik Nadzornog odbora
Bojan Petković s.r.
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Скупштина општине Ражањ, на основу члана 59, став 7 Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС“, број 15/16), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14-др.закон101/16-др.закон и 47/18) и члана 39.
став 1. тачка 7 Статута општине Ражањ(„Службени лист општине Ражањ“, број 9/08, 3/11,8/12,
4/14 и 6/16) , дана 18. децембра 2018. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I –ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм субвенција за 2019. годину, Јавног предузећа
„Комуналац“ Ражањ, који је донео Надзорни одбор предузећа, дана 30.новембра 2018
године, под бројем 262-3/18.
II – Решење доставити предузећу и објавити у “ Службеном листу општине Ражањ “.

Број 400-495/18-11
У Ражњу, 18. децембра 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ
Председник
Миодраг Рајковић с.р.
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JAVNO PREDUZEĆE

“Komunalac”
R a ž a nj
Broj: 262-2/2018

PROGRAM SUBVENCIJA ZA 2019. GODINU
JKP “KOMUNALAC” RAŽANJ

OSNIVAČ: SO RAŽANJ
NADLEŽNA FILIJALA UPRAVE ZA TREZOR: N I Š
DELATNOST: 3600 – sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
MATIČNI BROJ: 07675216
SEDIŠTE: RAŽANJ

Ražanj, 30.11.2018. godine
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U skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu („SL Glasnik RS“, br. 54/2209,
73/2010,101/201,93/2012,62/2013,63/2013-ispr, 108/2013,142/2014,68/2015dr.zakon,103/2015,99/2016,113/2017), Zakonom o lokalnoj samoupravi („Sl. Glasnik
RS“129/2007,83/2014)i Zakonom o komunalnIm delatnostima („SL Glasnik RS“ br. 88/2011 i
104/2016) i čl. 26 i 27. Osnivačkog akta JKP“KOMUNALAC“Ražanj, Nadzorni odbor je na
sednici održanoj dana 30.11.2018. godine usvojio Program subvencija.
CILJ PROGRAMA SUBVENCIJA:
DUGOROČNI: Poslovanje po tržišnim uslovima, uz jačanje konkurentnosti na tržištu, a u cilju
kontinuiranog obavljanja primarne delatnosti Preduzeća
KRATKOROČNI CILJ: Izvršenje Programa poslovanja sa finansijskim planom u zadatim
parametrima
RIZIK: Definisan je tržišni rizik, kao i operativni rizik
Mera za ublažavanje rizika: Tretiranje rizika i svodjenje na rezidualni rizik
Preduzeće obavlja komunalnu delatnost po tržišnim uslovima koji su od vitalnog značaja za
održavanje komunalne infrastrukture grada. U Programu poslovanja za 2019. godinu Preduzeće je
predvidelo sledeće:
U zavisnosti od ostvarenja prihoda, odnosno naplate potraživanja preduzeće će servisirati obaveze
prema zaposlenima za isplatu zarada kao i sve ostale kratkoročne obaveze koje proizilaze iz
obavljanja delatnost obzirom da preduzeće nema kreditnu zaduženost tj. dugoročne obaveze.
Cene osnovnih komunalnih proizvoda i usluga kao i sve ostale cene komunalnih usluga koje pruža
preduzeće “Komunalac” Ražanj predlaže služba preduzeća, usvaja Nadzorni odbor a saglasnost
daje osnivač javnog preduzeća.
Imajući u vidu da se asortiman proizvoda i usluga ne menja, do povećanja obima proizvoda i
usluga može doći ukoliko se poveća broj korisnika usluga, odnosno povećanje površina sa kojih se
vrši sakupljanje i odvoženje komunalnog otpada. Cene proizvoda i usluga zavise od direktnih
troškova (električna energija, gorivo, rezervni delovi, servisiranje i održavanje vozila, troškovi
zarade radnika, amortizacije ) kao i indirektnih troškova poslovanja. Napominjemo da su cene vode
i ostalih usluga i dalje nenekonomske. Zbog velikog učešća električne energije u cenu koštanja
metra kubnog vode javlja se razlika izmedju prodajne cene vode i stvarne cene koštanja koja se
treba nadomestiti iznalaženjem novih poslova ili subvencionisanjem od strane osnivača.

PROJEKCIJA SUBVENCIJA
OSNOVNE PRETPOSTAVKE: Svi planirani troškovi su projektovani na nivou od 12% od
ukupnih troškova, tj. u iznosu koliko prihodi od prodaje proizvoda-vode participiraju u
ukupnim prihodima bez subvencija osnivača. Samo su troškovi električne energije planirani
na nivou od 90% jer se oni zaista u tom iznosu I alociraju na proizvodnju vode.

POSLOVNI PRIHODI od proaje vode
Prihod od prodaje proizvoda -vode

7.000.000,00

PLAN TROŠKOVA VEZANI ZA PROIZVODNJU
VODE

U dinarima
12% od planiranih
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troškova za
proizvodnju vode
osim električner
energije koja
učestvuje sa 90% .

Troškovi materijala

2.210.000.00

265.200,00

Troškovi električne energije

5.500.000.00

4.950.000,00

Troškovi goriva i maziva

8.500.000.00

1.020.000,00

Troškovi rezervnih delova i jednokratnog otpisa alata i
inventara

1.540.000,00

184.800,00

Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi

17.520.516,00

2.102.461,92

Troškovi proizvodnih usluga

3.880.000.00

465.600,00

Troškovi amortizacije

2.500.000.00

300.000,00

Nematerijalni troškovi

2.234.512.00

268.141,44

UKUPNO TROŠKOVI KOJI SE ODNOSE NA
PROIZVODNJU VODE

9.556.203,36

PROJEKCIJA PRIHODA

7.000.000,00

PROJEKCIJA TROŠKOVA

9.556.203,36

NEPOKRIVENI TROŠKOVI /proizvodnja vode

2.556-203,36

Pokriće nepokrivenih troškova iz subvencije osnivača

1.000.000,00

Pokriće nepokrivenih troškova iz sopstvenih sredstava

1.556.203,36

U Ražnju, 30.11.2018. godine

Predsednik Nadzornog odbora
Bojan Petković s.r.
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Скупштина општине Ражањ, на основу члана 59, став 7 Закона о јавним
предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14-др.закон101/16-др.закон и
47/18) и члана 39. став 1. тачка 7 Статута општине Ражањ(„Службени лист општине Ражањ“,
број 9/08, 3/11,8/12, 4/14 и 6/16) , дана 18. децембра 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I –ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања Јавног предузећа „Путеви
Ражањ“, за 2019. годину, који је донео Надзорни одбор предузећа, дана 29. новембра 2018.
године, под бројем 178/18.
II – Решење доставити предузећу и објавити у “ Службеном листу општине Ражањ “.

Број 400-466/18-11
У Ражњу, 18. децембра 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ
Председник
Миодраг Рајковић с.р.
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Ј.П. ,,ПУТЕВИ РАЖАЊ'' РАЖАЊ
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА Ј.П. „ПУТЕВИ
РАЖАЊ“, ЗА 2019.ГОДИНУ

РАЖАЊ, НОВЕМБАР 2018.ГОД.
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О Ј.П. "ПУТЕВИ РАЖАЊ",РАЖАЊ
Пословно име: Јавно предузеће "Путеви Ражањ", Ражањ
Скраћено пословно име: ЈП "Путеви Ражањ"
Оснивач: Скупштина општине Ражањ
Директор: Бојан Петковић, дипл.ецц
Делатност: Управљање општинским путевима
Шифра делатности: 4211 Изградња путева и аутопутева
Матични број: 21169137
ПИБ: 109364985
Надлежно министарство/надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина
Општине Ражањ
Седиште: Ражањ, Ул. Новоражањска, бр.14
Телефон: 037/3841-546
Факс: 037/3841-546
E-mail: jpputevirazanj@gmail.com
Оснивач Јавног предузећа је Скупштина општине Ражањ, Улица Трг Светог Саве бр. 33. ( у
даљем тексту: Оснивач).
Скупштина општине Ражањ је дана 03.децембра 2015. године донела Одлуку о оснивању
Јавног предузећа „Путеви Ражањ“, Ражањ.
На основу Одлуке и Статута, Јавно предузеће је уписано у регистар привредних субјеката по
решењу Агенције за привреднe регистрe БД 8265/2016, од 04.02.2016. године.
До почетка рада ЈП "Путеви Ражањ", послове управљања општинским путевима вршио је
Фонд за грађевинско земљиште, путеве и изградњу општине Ражањ.
ЈП „Путеви Ражањ“ у складу са Законом организује послове одржавања, заштите, коришћења
и развоја путева. Улагања у путеве имају велики саобраћајни и развојни значај, и директно
утичу на безбедност саобраћаја. Поред тога, представљају изузетно подстицајни чинилац у
оживљавању укупних привредних токова.
Статус, правна форма и делатност јавног предузећа
Према Закону о путевима, путеви као добра у општој употреби јавна су својина.
Јавно предузеће ,,Путеви Ражањ'' основано је и послује као јавно предузеће које обавља
делатност од посебног друштвеног интереса за општину Ражањ. Предузеће послује
средствима у јавној својини.
Предузеће обавља делатност од посебног интереса у складу са Законом о комуналним
делатности и Законом о јавним предузећима у којој је главна делатност реконструкција,
одржавање и оправка путева, улица и других саобраћајница, бициклистичких, пешачких
стаза и других јавних површина са припадајућом вертикалном и хоризонталном
сигнализацијом и одржавањем уличне расвете и других послова по налогу оснивача.
Мрежом општинских путева I и II реда управља ЈП "Путеви Ражањ". Ј.П.“Путеви Ражањ“
има статус управљача пута у складу са законом.
Друмски саобраћај представља основни вид превоза код нас - данас се путевима превезе око
90% путника и 80% терета.
Као што је Законом о јавним предузећима предвиђено, Програм пословања "садржи,
нарочито: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама; планирани начин
расподеле добити јавног предузећа, односно планирани начин покрића губитка јавног
предузећа; елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, зарада и
запошљавања у том предузећу, односно зависном друштву капитала, који се утврђују у
складу са политиком пројектованог раста зарада у јавном сектору, коју утврђује Влада за
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годину за коју се Програм доноси; критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске
активности, пропаганду и репрезентацију, као и критеријуме за одређивање накнаде за рад
председника и чланова надзорног одбора".
(извод из члана 50. Закона о јавним предузећима)
Програмом пословања ЈП "Путеви Ражањ" за 2019. годину планирана су улагања на
одржавању, рехабилитацији и реконструкцији постојеће мреже путева, изградњи нових
путних праваца, као и остали видови улагања, у циљу очувања и развоја путне мреже,
примене нових технологија, побољшања контроле квалитета, безбедности саобраћаја и
очување животне средине, као и праћење саобраћаја на целој путној мрежи, одводњавање,
бројање саобраћаја итд.
Програм пословања ЈП "Путеви Ражањ" за 2019. годину урађен је у складу са:
- Законом о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр.15/16)
- Законом о путевима („Сл.гласник РС“ бр. 41/2018)
- Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно
трогодишњег програма пословања за период 2019-2021. године јавних предузећа и других
облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“,
број 86 од 9. новембра 2018),
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и
других сталним примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр.116/14)
- Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл.гласник
РС“ бр.68/15)
- Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно
ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр.113/13, 21/14, 66/14. 118/14,
22/15 и 59/15)
ПРАВНИ ОСНОВ за доношење Програма пословања
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно
трогодишњег програма пословања за период 2019-2021. године јавних предузећа и других
облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“,
број 86 од 9. новембра 2018),
- Закон о јавним предузећима (члан 59.) ("Сл.гласник РС", бр.15/16),
- Законом о путевима („Сл.гласник РС“ бр. 41/2018)
- Статут ЈП „Путеви Ражањ“ (члан 27.)
МИСИЈА
Мисија дефинише сврху постојања Ј.П. ,,Путеви Ражањ'', а то је да је у партнерском
односу са локалном самоуправом подстакне развој локалне заједнице и омогући максимално
коришћење свих расположивих потенцијала и ефикасно одговори на све захтеве који
омогућују ефикасније задовољење потреба и повећање животног стандарда грађана.
Мисија предузећа представља основни оквир пословања и развоја, а то је да у оквиру
регистрованих делатности обезбеди корисницима услуга најквалитетније вођење реализације
планских докумената у циљу развоја општине.
Ј.П. ,,Путеви Ражањ'' усклађује рад и развија међусобну сарадњу са органима Општинске
управе, јавним комуналним предузећем, месним заједницама и другим предузећима и
организацијама у извршавању послова поверених Одлуком о оснивању, а у циљу успешног
обављања послова.
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Наша мисија је ефикасно и трајно обављање поверених делатности уз максимално очување
околине и заштиту јавног интереса општине Ражањ, уз стално повећање задовољства
корисника наших услуга.
ВИЗИЈА
Обављајући своју делатност Ј.П. ,,Путеви Ражањ'' обједињује и усмерава изградњу,
опремање и одржавање читаве инфраструктуре Општине.
Ј.П. ,,Путеви Ражањ'' ће свој Програм за 2019. годину заснивати на одржавању путне мреже у
општини Ражањ и улица у насељеним местима, вршењу надзора на одржавању ових објеката,
одржавању јавне расвете и уређењу јавних површина у име и за рачун Општине у складу са
Законима.
Одржавање путне мреже одвијаће се посебно кроз редовно одржавање општинских
путева што подразумева израду програма одржавања и надзор над извођењем радова. Осим
редовног летњег и зимског одржавања јавних путева Ј.П. ,,Путеви Ражањ''на сличан начин
бави се и радовима на одржавању саобраћајне сигнализације, путних објеката, јавних
површина, јавне расвете и др.
СТРАТЕГИЈА
Постављени циљеви ће се остваривати кроз:
- Усаглашавање и унапређење законске регулативе и техничких стандарда
- Ефикасно и рационално планирање извођења радова на путевима, у складу са обезбеђеним
финансијским средствима
- Набавку добара, радова и услуга на принципима тржишног пословања, спречавања
монопола и омогућавање једнакости понуђача (примена Закона о јавним набавкама)
- Примену оштрих санкција за неквалитетно извршавање уговорених обавеза:
• примена уговорених казни, раскид уговора, захтев за накнаду претрпљене штете,
листа неподобних понуђача за одређени временски период
- Унапређење управљања и планирања путева и радова на путевима:
• унапређење организације, система информисања, комуникација, прикупљања и
обраде података о стању на путевима, клими, саобраћајном оптерећењу и др.
• осавремењавање система за управљање саобраћајем, саобраћајне сигнализације и
опреме пута
• примена нових - рационалнијих и ефикаснијих технологија код извођења радова
- Сарадњу са свим надлежним институцијама, органима и учесницима у саобраћају:
- Смањење штетног утицаја путева и радова на путевима на животну средину,
• добрим путевима утицати на бржи ток саобраћаја, чиме се посредно смањује емисија
штетних гасова
• планирање, пројектовање и градња путева тако да се планска и техничка решења
ускладе са прописима о заштити животне средине
• лоцирање и изградња путева, мостова и других објеката тако да буду у складу са
околином
• очување културних и природних обележја која су од посебне вредности
• примена материјала и технологија који не деградирају животну средину
• постављање и одржавање система одводњавања пута
• оштра казнена политика за остављање отпада у путном појасу
- Побољшање заштите корисника путева (приступни путеви, објекти, рекламни панои итд.) у
путном појасу у складу са Законом о јавним путевима
- Унапређење принципа јавности у раду
- Ефикасно управљање, праћење и упоређивање постигнутих резултата
1401

Службени лист општине Ражањ

Број 17

19.12.2018.г.

ВРЕДНОСТИ ЈП „ПУТЕВИ РАЖАЊ“
У ЈП „Путеви Ражањ“ негују се следеће вредности:
1. Законитост у раду и вршењу услуга
2. Компетентност, професионализам и етичност
3. Одговорност, ефикасност и ефективност
4. Транспарентност и комуникативност
5. Подстицање иновативности
6. Стварање климе припадности фирми
7. Учење од добре светске праксе
8. Ефикасно и рационално планирање
9. Доношење одлука на основу анализе објективних чињеница
10. Одговорност према животној и радној средини
11. Друштвено одговорно пословање
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

ЈП "Путеви Ражањ", Ражањ је организовано као економска и пословна целина.
Организациони делови уређени су Правилником о организацији и систематизацији
послова, који се доноси на основу Закона о раду и Статута ЈП "Путеви Ражањ".
По Правилнику, ЈП "Путеви Ражањ" је организовано у 2 сектора, Правилником о
организацији и систематизацији послова је предвиђено 17 запослених, укупан број
запослених је 12.
Правилником о организацији и систематизацији послова утврђују се организациони
делови, радна места, опис и попис послова на радним местима и степен стручне спреме
одређене врсте занимања, потребна знања и способности и други посебни услови за рад на
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одређеним радним местима, као и друга питања везана за систематизацију радних места у
Јавном предузећу „Путеви Ражањ“, Ражањ.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ
У протеклом периоду пословање предузећа Ј.П.“Путеви Ражањ“, Ражањ кретало се у
очекиваним оквирима. Јавно предузеће ,,Путеви Ражањ'' основано је и послује као јавно
предузеће које обавља делатност од посебног друштвеног интереса за општину Ражањ.
Предузеће обавља делатност од посебног интереса у складу са Законом о комуналним
делатностима и Законом о јавним предузећима у којој је главна делатност реконструкција,
одржавање и оправка путева, улица и других саобраћајница, бициклистичких, пешачких
стаза и других јавних површина са припадајућом вертикалном и хоризонталном
сигнализацијом и одржавањем уличне расвете и других послова по налогу оснивача.
Ј.П. „Путеви Ражањ“, Ражањ је у периоду од 01.01.2018. године, радило на реализацији
Уговорних обавеза за 2018. годину.
- Уговор о редовном одржавању улица, путева и јавних површина на територији
општине Ражањ за 2018. годину, број 04/18 од 15.01.2018. године
-

Уговор о одржавању система јавне расвете на територији општине Ражањ за 2018.
годину, број 05/18 од 15.01.2018. године.

План јавних набавки за 2018. годину, број 10/18 је усвојен 30.01.2018. године.
У оквиру својих активности у летњем периоду предузеће је у сопственој режији и са
сопственом квалификационом радном снагом, радило на обезбеђењу безбедности саобраћаја
на општинским путевима и улицама у насељеним местима.
1. БИЛАНС УСПЕХА (Прилог 1а)
У периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године предузеће Ј.П. „Путеви Ражањ“, Ражањ,
остварило је пословне приходе у укупном износу од 36.590.000,00 динара. Пословни
приходи обухватају приходе по основу извршених услуга у износу од 36.590.000,00 динара.
Укупни пословни расходи у наведеном периоду износили су 27.761.000,00 динара. Ови
расходи обухватају: трошкове материјала који износе 6.925.000,00 трошкове горива и
енергије у износу од 4.119.000,00 динара, трошкове зарада, накнада зарада и остале личне
расходе 10.269.000,00 динара, трошкови производних услуга 1.927.000,00, трошкови
амортизације 2.564.000,00 нематеријални трошкови 1.957.000,00.
2. БИЛАНС СТАЊА (Прилог 1)
Следеће билансне позиције чине биланс стања на дан 31.12.2018. године: стална имовина
износила је 20.087.000, 00 динара. Обртна имовина износи 11.640.000,00, залихе 1.192.000,00
динара. Укупан износ капитала у извештајном периоду је 26.569.000,00 динара.
3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (Прилог 16)
На дан 31.12.2018. године, приливи готовине из пословних активности износили су
32.982.961,00 динара. Ови приливи обухватају: примљене авансе, у износу од 00,00. Остали
приливи из редовног пословања износе износе 32.982.961,00 динара. Одливи готовине из
пословних активности износе 30.320.817,00 динара, а састоје се из : исплата добављачима и
датих аванса у износу од 20.052.097,00, затим зарада, накнада зарада и осталих личних
расхода у износу од 10.268.721,00.
Готовина на почетку обрачунског периода износи 309.500,00 динара, а готовина на крају
обрачунског периода износи 3.439.275,00 динара.
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4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ
Трошкови запослених у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године, били су на истом
нивоу у односу на планиране. Маса НЕТО зарада износи 6.085.985,00 динара, маса БРУТО
зарада износи 10.268.721,00 динара. Број радника у извештајном периоду износи 12 радника.
Сви радници се налазе у радном односу на неодређено време. Трошкови превоза радника на
посао и са посла износе 770.000,00 динара. Укупан износ дневница на службеном путу
износио је 0 динара, а накнаде трошкова на службеном путу 0 динара. Отпремнина по основу
одласка у старосну пензију у извештајном периоду није било.
5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ
У Јавном предузећу „Путеви Ражањ“, Ражањ, закључно са 31.10.2018. године, има:
- 12 запослених на неодређено време.
6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА
У периоду од 01.01.2018. до 31.10.2018. године, није дошло до корекција цена производа и
услуга Ј.П. „Путеви Ражањ“, Ражањ. Цене су остале непромењене, јер предузеће послује по
важећем ценовнику услуга, који је у примени од 30.11.2016. године.
7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА
Програмом пословања предузећа Ј.П. „Путеви Ражањ“, Ражањ за 2018. годину није
планирано коришћење субвенција из буџета општине Ражањ.
8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
У периоду од 01.01.2018. до 31.10.2018. године, није дошло до коришћења средстава за
посебне намене.
9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА
Инвестиција није било у овом извештајном периоду.
ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ
Јавно предузеће ,,Путеви Ражањ'' је у периоду од 01.01. - 31.12.2018.године интензивно
радило на спровођењу плана и програма пословања за 2018. годину. Предузеће је редовно, и
без застоја обављало своју основну делатност, при чему је остварен позитивни финансијски
резултат у износу од 7.507.000,00 динара.
КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ
Корпоративно управљање подразумева скуп правила по којима функционише унутрашња
организација јавног предузећа, избор директора и чланова органа управљања, надзор државе
као власника, систем планирања и извештавања, транспарентност у раду и мерење
постигнутих резултата јавних предузећа.
У циљу унапређења корпоративног управљања, и повећања нивоа ефикасности,
ефективности и транспарентности предузећа, усвојене су кључне политике, принципи и
процедуре које функционишу у пракси.
Предузеће има усвојена следећа акта:
-Пословник о раду Надзорног одбора,
-Кодекс етичког и пословног понашања запослених
-Правилник о јавним набавкама,
-Правилник о безбедности и здрављу на раду
-Правилник о начину и условима коришћења горива
- Правилник о начину употребе службених возила
-Правилник о начину употребе специјализованих возила,
-Правилник о узбуњивању,
-Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама,
-Правилник о политикама управљња ризицима,
-Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама,
-Политика безбедности саобраћаја,
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-Политика заштите животне средине.
ЈП „Путеви Ражањ“ нема кодекс корпоративног управљања, као посебан акт, али применом
законских прописа и општих аката предузећа, обезбеђује се поштовање принципа
корпоративног управљања.
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ
ЦИЉЕВИ
У циљу побољшaња укупне безбедности у саобраћају вршиће редовно одржавање
путева, уградња вертикалне саобраћајне сигнализације као и обележавање хоризонталних
ознака.
У циљу што бољег остваривања резултата пословања активно ће се вршити анализа
тржишта извођача радова, праћење цена материјала и услуга, као и квалитета одређених
послова.
Ј.П. ,,Путеви Ражањ'' ће наставити да пружа подршку свим активностима локалне
самоуправе у вези са кандидатуром пројеката према другим инвеститорима.
Крајњи циљ је да корисници и оснивач предузећа буду задовољни квалитетом услуга
које ово предузеће пружа, а запослени задовољни послом који обављају и мотивисани да
сваки задати посао обаве квалитетно и у задатим роковима.
Постављени циљеви ће се остваривати кроз:
- Усаглашавање и унапређење законске регулативе и техничких стандарда
- Ефикасно и рационално планирање извођења радова на путевима, у складу са обезбеђеним
финансијским средствима
- Набавку добара, радова и услуга на принципима тржишног пословања, спречавања
монопола и омогућавање једнакости понуђача (примена Закона о јавним набавкама)
- Примену оштрих санкција за неквалитетно извршавање уговорених обавеза:
• примена уговорених казни, раскид уговора, захтев за накнаду претрпљене штете,
листа неподобних понуђача за одређени временски период
- Унапређење управљања и планирања путева и радова на путевима:
• унапређење организације, система информисања, комуникација, прикупљања и
обраде података о стању на путевима, клими, саобраћајном оптерећењу и др.
• осавремењавање система за управљање саобраћајем, саобраћајне сигнализације и
опреме пута
• примена нових - рационалнијих и ефикаснијих технологија код извођења радова
- Сарадњу са свим надлежним институцијама, органима и учесницима у саобраћају:
- Смањење штетног утицаја путева и радова на путевима на животну средину,
• добрим путевима утицати на бржи ток саобраћаја, чиме се посредно смањује емисија
штетних гасова
• планирање, пројектовање и градња путева тако да се планска и техничка решења
ускладе са прописима о заштити животне средине
• лоцирање и изградња путева, мостова и других објеката тако да буду у складу са
околином
• очување културних и природних обележја која су од посебне вредности
• примена материјала и технологија који не деградирају животну средину
• постављање и одржавање система одводњавања пута
• оштра казнена политика за остављање отпада у путном појасу
- Побољшање заштите корисника путева (приступни путеви, објекти, рекламни панои итд.) у
путном појасу у складу са Законом о јавним путевима
- Унапређење принципа јавности у раду
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- Ефикасно управљање, праћење и упоређивање постигнутих резултата

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ
Ј.П.”Путеви Ражањ“ општине Ражањ, као управљачу пута, поверено је вршење јавних
овлашћења која се односе на:
- сагласности за изградњу, односно реконструкцију прикључка на јавни пут;
сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода,
железничке руге и других сличних објеката као и телекомуникационих и електро водова,
инсталација, постројења, и сл на јавном путу.
- сагласности за грађење, односно постављање водовода, канализације, топловода,
железничке руге и других сличних објеката као и телекомуникационих и електро водова,
инсталација, постројења, и сл у заштитном појасу јавног пута;
- сагласности за измену саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута;
- посебне дозволе за обављање ванредног превоза на јавном путу;
- одобрња за постављање рекламних табли, рекламних паноа, уређаја за сликовно или звучно
оглашавање на јавном путу односно поред тог пута;
- заштита општинског пута;
- организовање и обављање стручних послова на изградњи, реконструкцији, одржавању и
заштити општинских путева;
- радови на одржавању општинских путева;
- планирање изградње, реконструкције, одржавања и заштите општинских путева
- означавање општинских путева и вођење евиденције о општинским путевима и о
саобраћајно-техничким подацима за те путеве
- управљање саобраћајем на општинским путевима
Претежна делатност је изградња саобраћајница. ЈП може да обавља и друге делатности, у
складу са законом и оснивачким актом. ЈП је дужно да обезбеди трајно, непрекидно и
квалитетно одржавање и заштиту државног пута и да омогући несметано и безбедно
одвијање саобраћаја на њему.
Мрежа путева
Скупштина општине Ражањ је на седници одржаној дана 29. марта 2018. године донела
Одлуку о категоризацији, управљању и одржавању општинских и некатегориасаних путева и
улица на територији општине Ражањ.(Сл.лист општине Ражањ бр. 4/18).
Овом Одлуком се утврђује категоризација општинских и некатегорисаних путева и улица на
територији општине Ражањ, одређују се делови општинских путева који пролазе кроз
насељена места, прописује се начин обављања послова на одржавању , заштити и управљању
општинским и некатегорисаним путевима и улицама у насељима, одређује се накнада која се
плаћа за употребу и коришћење општинских путева, прописује се надзор као и казнене
одредбе.
На територији општине Ражањ утврђују се следећи општински путеви (ОП):
ОПШТИНСКИ ПУТЕВИ СА АСФАЛТНИМ КОЛОВОЗОМ
НАЗИВ
ОП1
ОП2
ОП3
ОП4
ОП5
ОП6
ОП7

ДУЖИНА
6,9
0,7
2
3,5
3,6
3,5
1,5

КОЛОВОЗ
А
А
А
А
А
А
А

НАЗИВ ПУТА
КОВИЛОВИЦА – СКОРИЦА
РАСКРСНИЦА – СМИЛОВАЦ
КРОЗ ПРЕТРКОВАЦ
ПОДГОРАЦ – ПАРДИК
НОВИ БРАЧИН – СТАРИ БРАЧИН
НОВИ БРАЧИН– СТАРИ БРАЧИН
РАЖАЊ – СЕЛО ВАРОШ
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ОП8
ОП9
ОП11
ОП12
ОП13
ОП14
ОП15
ОП16
ОП17
ОП18
ОП19
ОП20

1
5
10
0,4
9,9
4,1
1,5
2,3
2,3
4
6
2,5

ОП21
1,5
ОП22
3,0
ОП24
2,1
Укупна дужина 77,7км.

А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А
А-1
З-1,5
А
А
А
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158 – ЧУБУРА
158 – ПОСЛОН
РАЖАЊ – ЦРНИ КАО
КРОЗ РУЈИШТЕ
РАЖАЊ – БРАЉИНА
БРАЉИНА – ЦЕРОВО
КРОЗ МАЂЕРЕ
ПАРДИК – ШЕТКА
КРОЗ ПРАСКОВЧЕ
ПРАСКОВЧЕ – МАЛЕТИНА
РАЖАЊ – ЈЕРСКИ ЛУГ
ЦРНИ КАО - МОЗГОВО
МАЋИЈА – ЛУЧИНА
СКОРИЦА – ПЛАНА

КОЛОВОЗИ СА ЗЕМЉАНОМ ПОДЛОГОМ
ОП10
1,5
З
ОП23
3
З
Укупна дужина 4,5км.

ПОСЛОН – ПОСЛОН ЧЕСМА
ЦЕРОВО – МАЛЕТИНА

Овај Програм предвиђа и одржавање улица у насељеном месту Ражањ у дужини од 11,5км.
Према значају саобраћајног повезивања јавни путеви на територији општине Ражањ се деле
на:
1) Општинске путеве (јавни путеви који саобраћајно повезују територију општине као и
територију општине са мрежом државних путева:
2) Улице (јавни пут који саобраћајно повезује делове насеља)
Коловозне конструкције улица које су истовремено делови државних или општинских путева
који пролазе кроз насеља и саобраћајна сигнализација, осим светлосне, сматрају се деловима
тих путева.
Путеви и улице у насељима спадају у јавне путеве и на њих се односе све одредбе Закона о
јавним путевима у погледу одржавања, заштите, изградње и реконструкције.
Некатегорисани пут јесте саобраћајна површина која је доступна већем броју разних
корисника, коју надлежни органи прогласе некатегорисаним путевима и које су уписане у
катастар непокретности као некатегорисани пут.
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ЛЕТЊЕ ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА
Овим Програмом рада обухваћени обим радова односи се на целокупну мрежу општинских
путева и улица по општинским Одлукама, а обзиром на ниво предвиђених средстава
приоритети у реализацији истих биће у складу са дефинисаним приоритетима из општинских
Одлука.
Летње одржавање општинских путева и улица које ће се изводити сопственом
механизацијом и радном снагом планиране су следеће активности:
- кошење траве са банкина самоходном моторном косачицом
- кресање грана дрвореда које сметају саобраћају пречника до 10 цм са слагањем на страну
- машински ископ одводних јаркова и корекција са одбацивањем материјала на банкину и
- евентуално ургентно санирање активираних клизишта у смислу обезбеђења проходности.
- ручном крпљењу ударних рупа асфалт бетоном АБ 11 од кречњачког агрегата дебљине 6 см
са прскањем припремљених рупа битуменском емулзијом, у укупној количини од 400 тона
уграђене асвалтне масе, према Републичком ценовнику за ову врсту послова.
Предвиђени обим радова на крпљењу ударних рупа односи се на 10%укупне површине у
претходном ставу наведених путних праваца и улица.

ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА
Под одржавањем путева у зимском периоду (зимска служба), подразумевају се радови и
друге активности неопходне да се обезбеди проходност и безбедност саобраћаја на путевима.
Да би се обезбедили напред прописани услови, наведени су и неопходни радови који се у
току зиме изводе на путевима, а пре свега радови у погледу побољшања одводњавања са
пута, као што су скидање банкина, чишћење одводних јаркова и пропуста и други.
1. У насељеном месту Ражањ, улице које се одржавају у зимским условима у првом и другом
приоритету, имају укупну дужину 22 км.
2. На територији општине Ражањ, дужина локалних и некатегорисаних путева који се
одржавају у зимским условима у првом и другом приоритету износи 77 км.
3. Основни материјал за одржавање путева у зимским условима је индустријска со и камена
ризла.
4. Планом одржавања путева у зимским условима предвиђена су понашања свих који се тим
послом баве, као и број и врста машина и потребан број радника. По потреби, о стању на
путевима у зимским условима корисници путева биће информисани саопштењима преко
средстава информисања и на други погодан начин.
5. У режиму одржавања путева у зимским условима у Плану су дати приоритети и степен
одржавања којих ће се извођач ових послова обавезно придржавати, јер не постоје
објективне могућности да се на свим путним правцима интервенише истовремено.
6. За безбедно одвијањe саобраћаја на локалним путевима и саобраћајницама у Ражњу у току
зиме, изводиће се радови по овом плану.
У циљу обезбеђења проходности улица и путева за кретање возила и пешака на територији
општине Ражањ, доноси се овај План.
План одржавања улица у граду и локалних путева у зимским условима заснован је на
следећим основним елементима:
- Одлуци о формирању Ј.П.“Путеви Ражањ“, Ражањ
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- Одређивању приоритета путних праваца с обзиром на значај и интерес грађана општине
Ражањ,
- Процени количина соли и агрегата за посипање коловоза за сезону 2017/2018 године.
Овај План дефинише послове одржавања општинских путева, улица и јавних површина у
зимском периоду. У циљу што боље реализације Плана зимског одржавања користи се
тимски приступ, као и сервис за информације о времену за што тачније предвиђање стања у
граду, ограничавања паркирања, решавања захтева грађана, безбедоносне процедуре и др.
Планом су обухваћене важније улице у граду као и јавне површине и тротоари. Градским
улицама је дат приоритет за одређивање чишћења и посипања сољу.
Приоритет је дат локалним путевима на којима се одвија регистровани линијски саобраћај.
ПОСЛОВИ ОДРЖАВАЊА ГРАДСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА И
ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Под одржавањем градских улица у зимским условима подразумева се организација и вршење
послова на обезбеђењу проходности улица и безбедног одвијања саобраћаја (чишћење снега,
посипање коловоза сољу, одбацивање и одвожење снега и леда, чишћење решетки и канала
за одвод атмосферске воде и остали послови који обезбеђују одвијање саобраћаја у зимском
периоду).

ПОСЛОВИ ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА
Под одржавањем локалних путева у зимским условима подразумева се организација и
вршење послова на обезбеђењу проходности локалних путева и безбедног одвијања
саобраћаја (чишћење снега, посипање коловоза ризлом, одбацивање снега и леда, уклањање
последица одрона, прочишћавање одводних канала, пропуста и остали послови који
обезбеђују одвијање саобраћаја у зимском периоду).
ВРЕМЕ АНГАЖОВАЊА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
Зимска служба се ангажује у периоду од 15.11.2018. до 31.03.2019. године. Уколико се
препозна неко стање од 1. до 4. дефинисано овим Планом зимског одржавања ван овог
временског периода, зимска служба ће бити ангажована пре или после наведеног времена
трајања.

ДЕФИНИСАЊЕ СТАЊА
Према временским околностима, количинама падавина, температурама и другим
параметрима које условљавају ангажованост екипа у одређеном обиму, План се остварује у
фазама. Ове фазе почињу Стањем 1. до Стања 4, а проглашавају их, од Стања 1. до Стања 3.
Извршилац посла са одобрењем овлашћеног лица СО Ражањ и лица одређеног за контролу
извршења послова зимског одржавања.
Стање 4. проглашава Председник општине Ражањ.
Свако стање подразумева одређени степен ангажовања носиоца послова (потребан број
радника, возила и прикључних машина). Посебна пажња посвећује се мостовима,
раскрсницама, улицама са великим успоном и кривинама, у зависности од временских
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извештаја, осматрања, временске прогнозе, акумулације снега и леда и обавештења о стању
која су примљена од екипа са терена.
СТАЊЕ 1
Прогнозиране падавине слабијег интезитета и акумулација снежних падавина до 10 цм и
прогнозирани пад температуре који би условио појаву поледице на путевима и/или
мостовима, чиме је угрожена безбедност у саобраћају. Механизација и људство у стању
приправности у периоду од 500-2200часа.
Со се посипа по коловозима и тротоарима у случају падавина и ако је температура +3°С и са
тендецијом опадања.
СТАЊЕ 2
Формирање снежног покривача или настанак поледице. Акумулација снежних падавина је до
20 цм. Ангажовање механизације и људства у периоду од 500-2200часа.
Улице које се прво чисте и посипају сољу су улице које су утврђене у зони I приоритета.
Уколико на коловозу има утабаног снега и услед ниских температура долази до стварања
поледице, посипање коловоза врши се мешавином соли и ризле. Када се обезбеди несметан
саобраћај у овим улицама рашчишћавање се премешта у улице II приоритета.

На локалним путевима I приоритета врши се уклањање снега са коловоза, уз посипање
коловоза мешавином соли и ризле на већим успонима и кривинама, као и на мостовима и
надвожњацима уколико је температура +3°С и са тендецијом опадања.
Након обезбеђивања проходностима на путевима I приоритета, приступа се чишћењу снега
са путева II приоритета.
СТАЊЕ 3
Акумулација снежних падавина прелази 20цм. Прогнозиране нове падавине и повећање
снежног покривача, појачан ветар и појава сметова или појава кише која се леди при тлу
(поледица на путевима и/или мостовима, чиме је угрожена безбедност у саобраћају). Со се
посипа по коловозима и тротоарима ако је температура +3°С и са тендецијом опадања.
Механизација и људство у приправности у периоду од 0000- 2400часа.
Режим чишћења и посипања улица је као у стању 2, уз минимално ангажованих три екипа и
потребном механизацијом.
СТАЊЕ 4
Када дубина снега постаје превелика, прелази четрдесет центиметара (40цм) или постоје
други неповољни услови (олујна вејавица, ледена кора на тротоарима и коловозу и др.),
Председник општине проглашава Ванредну ситуацију.
Снежна непогода може бити проглашена од стране Председника општине Ражањ, ако у било
ком тренутку по његовој процени то постаје неопходно у оквирима надлежности које су му
додељене Програмом зимске службе. Снежна непогода може бити селективно проглашена и
подразумева предузимање одређених мера као што су: забрана паркирања, забрана
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саобраћаја и уклањање возила власника који не поступају по одређеним мерама и налогу
овлашћеног лица Полицијске управе Прокупље.
За време ванредне ситуације, сви локални медији (радио, новине, телевизија) ће бити
обавештени. Сви расположиви општински ресурси ће бити у функцији Стања 4.

ТРАЈАЊЕ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
Званични почетак службе је 15.11.2017. године, а завршетак 15.03.2018.године.
У случају оправдане потребе овај рок се може кориговати.
У зависности од степена ангажованости, дневно ангажовање механизације на
саобраћајницама у Ражњу је од 5,00-22,00, одн. непрекидно 24 часа у случају најављених
обилнијих падавина или појаве кише која се леди при тлу (''ледена киша''), а на локалним
путевима на подручју општине Ражањ од 6,00-20,00 и поступаће се по приоритету.
ПРИОРИТЕТИ ОДРЖАВАЊА УЛИЦА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ
Ценећи значај саобрaћајница у Ражњу, као и локалних путева за становништво општине
Ражањ планирано је да се деловање разврста у три приоритета.
ПРВИ СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА обухвата:
Главне саобраћајнице за Ражањ, издвојене према положају, а значајне су за:
1.Прилаз граду
2.Прилазе здравственим установама,
3.Прилазе свим образовним и дечјим установама,
4.Прилазе јавним предузећима, јавним установама и градској управи,
5.Прилазе предузећима од значаја за снабдевање становништва и функцију
јавног превоза,
6.Прилазе гробљима, као и улице са већим успонима.

Улице првог приоритета су:
1. Улица Новоражањска
2. Улица Страхиње Симоновића
3. Улица Ивана Вушовића
4. Улица Михајла Вујића
5. Улица Партизанска
6. Улица Светог Саве
7. Улица Војводе Мишића
8. Улица 4. јула
9. Улица Иве Андрића
10. Улица Никшићка
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11. Улица Јована Јовановић Змаја
12. Улица 13. октобра
13. Улица Др Милорада Михајловића
14. Улица 24. јула
15. Улица Моравска
16. Улица Буковичка
17. Улица Варничка
18. Улица Косовска
Приоритет чишћења су улице према школама, улице са већим успонима и улице у ужем
центру града.
Време трајања чишћења и посипања сољу улица првог приоритета је за све време падавина, а
најдуже 6 сати по престанку падавина. Када су све улице првог приоритета очишћене и по
потреби посуте сољу или мешавином соли и ризле, прелази се на чишћење улица другог
приоритета.
ДРУГИ СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА
Време трајања чишћења улица другог приоритета је највише 9 сати по престанку падавина.
Улице другог приоритета се само чисте, а посипање сољу или мешавином соли и ризле,
врши се само по налогу надзорног органа.
ТРЕЋИ СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА обухвата:
Остале улице у насељеном месту Ражањ, чији елементи испуњавају минималне техничке
услове за безбедно уклањање снега. Ове улице се чисте у случају оправдане потребе, по
налогу овлашћеног лица и у складу са техничким и финансијским могућностима или уз
сагласност Председника Општине Ражањ.
ПРИОРИТЕТИ ОДРЖАВАЊА ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ
Критеријум за одређивања приоритета одржавања општинских путева су:
- веза са суседним општинама и туристичким и другим насељима
- одвијање регистрованог линијског саобраћаја
- густина насељености и деца школског узраста
- путеви подложни стварању сметова.

ПРВИ СТЕПЕН ПРИOРИТЕТА обухвата локалне путеве на територији општине Ражањ на
којима се одвија регистровани аутобуски саобраћај. На путевима првог приоритета врши се
чишћење снега са коловоза у оба смера, а посипање коловоза мешавином соли и ризле врши
се само на критичним деоницама (успони, кривине, мостови, надвожњаци исл.). Уклањање
снега се врши и са аутобуских стајалишта и окретница. На унутрашњим странама кривина
потребно је извршити ''шлицање'' како би се приликом отапања снега вода што пре одвела
ван коловоза и спречило њено поновно мржњење.
Р.Бр.
1.
2.
3.
4.

Локални путеви првог приоритета
Општински пут број 139-1
Општински пут број 139-2
Општински пут број 139-3
Општински пут број 139-4

Дужина (км)
6,9
0,7
2
3,5
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ДРУГИ СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА су путеви ка селима са већим бројем становништва,
школске деце, као и путеви са деоницама подложним навејавању и стварању сметова. На
путевима другог приоритета врши се само чишћење снега са коловоза уз ''шлицање'' на
унутрашњим странама кривина како би се омогућило брже отицање воде са коловоза. На
путевима са коловозом мање ширине од 4м, потребно је правити проширења за
мимоилажење на сваких 200-300м уколико за то постоје безбедни услови. На коловозима са
шљунчаним коловозним застором дозвољено је да буде 5цм утабаног снега, те самим тим
потребно је вршити чишћење тако да се не изазове оштећење шљунчаног застора.

ТРЕЋИ СТЕПЕН ПРИОРИТЕТА обухвата:
Остале путеве на територији општине Ражањ чији елементи испуњавају минималне техничке
услове за безбедно уклањање снега. Ови путеви се чисте у случају оправдане потребе, по
налогу овлашћеног представника Ј.П.“Путеви Ражањ“,Ражањ и финансијским могућностима
или уз сагласност Председника Општине Ражањ.
Овим Планом је предвиђена и могућност чишћења снега за све путеве трећег приоротета
(који су по катастру општински путеви), уколико постоји заинтересованост у оквиру Месних
заједница да исто врше сопственом, одговарајућом механизацијом грађана уз
субвенционисање погонског горива од стране Ј.П.“Путеви Ражањ“, Ражањ. Погонско гориво
ће се издавати Председницима Месних заједница на основу налога од стране овлашћене
службеОпштинскеУправе.

ЧИШЋЕЊЕ И ПОСИПАЊЕ ТРОТОАРА И ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Сагласно проглашеном стању ангажују се радници са потребном опремом и механизацијом,
почев од Стања 2 - почетак снежних падавина и појава поледице, и то на следећим
пословима:
-уклањање снега и леда са тротоара
-уклањање снега и леда са пешачких стаза
-уклањање снега и леда са прелаза за инвалиде
-уклањање снега и леда са степеништа
-посипање сољу наведених површина,осим бетонских површина (степеништа)
-уклањање снега и леда са сливника и решетки кишне канализације.
У првој фази потребно је обезбедити проходност тротоара, стаза и степеништа ради
безбедног кретања грађана у ширини до 1,20 метара. Чишћење се врши ручно или
механизовано по потреби. Ово стање се одржава до престанка падавина.
По престанку падавина прелази се на другу фазу уклањања снега на местима на којима се не
омета пролаз пешака и евентуално одвожење снега. По потреби врши се посипање сољу или
мешавином соли и ризле, као и евентуално одвожење снега. Послови дефинисани у другој
фази обављају се по налогу надзорног органа.
ДЕФИНИСАЊЕ ОПЕРАТИВНИХ ПОСЛОВА
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Зимска служба се ставља у функцију одмах, а најкасније 8 сати по почетку падавина у првом,
одн. 24 сата у другом приоритету.
Када се створе неопходни услови, све екипе утврђене Програмом зимске службе извршиоца
посла излазе на терен. Када при снежним падавинама почне да се задржава снег на коловозу
дебљине веће од 5цм на улицама у граду, одн. 10цм на локалним путевима, са тенденцијом
повећања снежног покривача, приступа се чишћењу снега. Чишћење се врши механичким
средствима кретањем машине у оба правца – смера, водећи рачуна да се изврше одговарајућа
проширења код кривина и раскрсница, а на путевима мање ширине од 4м изводе се
мимоилазнице на местима где дозвољава профил пута. Посипање коловоза мешавином соли
и ризлом врши се када су коловози под снегом.
ОБАВЕШТЕЊА О СТАЊУ НА ПУТЕВИМА И
ГРАДСКИМ САОБРАЋАЈНИЦАМА
У циљу обавештења јавности о стању на путевима Ј.П.“Путеви Ражањ“,Ражањ је у обавези
да на захтев средстава информисања пружи јасне и кратке информације у смислу:
- коловози су суви, саобраћај се одвија нормално
- коловози и тротоари у граду су влажни, препоручује се опрезна вожња и кретање
- на путевима има местимично, или на целој деоници, угаженог снега у дебљини 5 цм или до
10 цм, саобраћај је отежан и клизав коловоз.
Ако је снег преко 30 цм обавештава се да је саобраћај у прекиду.
Ако је такво стање на путевима у брдско-планинском делу, наглашавају се такви путни
правци.
Ако на путу или саобраћајницама у Ражњу има леда или поледице, наглашава се да је
саобраћај или кретање пешака, отежано.
Ако има магле на појединим деоницама путева наглашавају се такве деонице.
Када су због наноса-сметова снега деонице појединих путева непроходне за саобраћај,
предузимају се мере за уклањање наноса, а јавност и превозници у јавном саобраћају
обавештавају, ако се такве информације траже.
ВАНРЕДНО СТАЊЕ
Промену степена ангажованости, поред надзорног органа , може наредити Командант
Кризног штаба Општинског Већа, и то за Стање 4 ако је процена да ће доћи до промена које
се могу оценити као ванредне.
При Стању 4 овај План није меродаван и поступаће се према Плану Штаба за ванредне
ситуације.
Лица одређена за организовање и праћење реализације Плана зимске службе и контакт:
Николић Синиша, тел: 064/886-77-11
Петковић Бојан тел: 064/0886-77-10
КОНТРОЛУ спровођења наведених задатака осталих учесника у зимском одржавању
вршиће Одељење за привреду и економски развој Скупштине Општине Ражањ преко војих
овлашћених служби за комуналне и послове саобраћаја
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ОДРЖАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ И ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
Програмом је предвиђено обележавање средишних и бочних линија пута на свим путевима
са асфалтним коловозом на територији општине Ражањ, као и обележавање других ознака на
коловозу, пешачких прелаза, ознака школе и сл. Све то припада под одржавање
хоризонталне сигнализације.
За одржавање вертикалне сигнализације Програм предвиђа набавку, замену, оправку и
одржавање око 60 знакова, углавном почетак и крај насељеног места, почетак и крај зоне
школе и сл.
ЈАВНА РАСВЕТА
План одржавања јавне расвете
Под одржавањем јавне расвете подразумева се обезбеђивање јавног осветљења одржавањем,
адаптацијом и унапређењем објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају
саобраћајнице и друге површине јавне намене ( улице, платои, мостови, пешачке површине
испред стамбених и других објеката и друге јавне површине на којима је изграђена јавна
расвета на територији општине Ражањ).
Послови одржавања јавне расвете обухватају редовну замену светлећих тела, редовно
чишћење светлећих тела, замена постојећих светлосних тела савременијим и сл.
Јавна расвета у целини представља „заједничку комуналну потрошњу“ која служи свим
грађанима општине Ражањ. По пријави грађана врши се појединачна замена опреме јавне
расвете у пријављеним улицама, насељима и сл. односно стубовима јавне расвете. На основу
периодичног прегледа од стране задуженог лица у Предузећу врши се одржавање јавне
расвете и поред појединачних пријава грађана.
У плану активности на градском грађевинском земљишту за 2017.годину планиран је:
- замена светиљки у Ражњу,
- замена светиљки у месним заједницама,
- редовно одржавање уличног осветљења у Ражњу и месним заједницама,
- одржавање јавне расвете у 22 месне заједницаме,
- постављање ормара за напајање уличне расвете изван трафостаница у свим месним
заједницама,
- рестаурација стубова јавне расвете.
У току 2019. године ЈП „Путеви Ражањ“ ће се бавити проширењем и осавремењавањем
мреже јавне расвете уз сталну потребу смањења утрошка електричне енергије.
Планиране активности на текућем одржавању јавне расвете:
-замена светиљки
-замена сијалица
-замена пригушница
-замена МТК уређаја
-замена и поправка оштећених стубова
-замена осигурача и друге пратеће опреме
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ТЕХНИЧКА ОПРЕМЉЕНОСТ
Да би ове активности биле реализоване Ј.П. ,,Путеви Ражањ'' поседује следећу механизацију:
-

ГРЕЈДЕР КАТ 12Х, користи се и у зимској служби

-

ВИБРО ВАЉАК ЈЦБ 5 ТОНА

-

БУЛДОЗЕР ТГ 80, користи се и у зимској служби

-

СКИП КАТ 434Ф, користи се и у зимској служби

-

СКИП МАЛИ 226 КАТ, користи се и у зимској служби

-

ТРАКТОР БЕЛАРУС 110

-

КАМИОН МАН 18 ТОНА

-

КАМИОН МАЗ 8,5 ТОНА, користи се и у зимској служби

-

КОМПРЕСОР СА ПИКАМЕРОМ

-

ТЕСТЕРА ЗА БЕТОН И АСФАЛТ

-

ТЕСТЕРА МОТОРНА

-

ВИБРО ЖАБА

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
Управљање ризицима је неизоставни елеменат доброг управљања, и од изузетне је важности
за јавно предузеће. Полазећи од дефиниције да је ризик „било који догађај или проблем, који
би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних
циљева“, предуслов за процену ризика је успостављање јасних, конзистентних циљева.
Процена ризика представља идентификовање и анализу релевантних ризика везаних за
остваривање циљева, који су садржани у плановима. Циљеви могу да буду финансијски,
циљеви испуњења задовољства корисника, као и законских и других захтева, заштите
животне средине, здравља и безбедности на раду, итд. Ефекти одступања у остваривању
циљева могу да буду позитивни и/или негативни. Руководство треба детаљно да
идентификује ризике и размотри сваку значајну интеракцију између организације и других
страна, као и интерне факторе на организационом плану и плану активности. Након што се
идентификују ризици, треба анализирати могући утицај (последице). Анализа ризика
подразумева процену значаја ризика, вероватноће реализовања ризика и доношења одлуке о
томе како управљати ризиком и које радње треба предузети.
Управљање ризицима је скуп радњи и метода за утврђивање, мерење, праћење ризика,
укључујући и извештавање о ризицима и надзор над ризицима којима је предузеће изложено
или би могло бити изложено у свом пословању.
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Основни циљ управљања ризицима је идентификација, мерење, анализа, оцена и третман
ризика, како би се постигло ограничавање и минимизирање очекиваних и могућих
негативних ризика за предузеће.
Третман ризика, зависно од ситуације, може да обухвата:
- избегавање ризичних активности
- отклањање узрока ризика
- утицај на промену вероватноће и последица ризика
- дистрибуција ризика са другим странама (уговарачи, финансијске институције, итд.)
- појачавање ризика када он може да има позитивне ефекте и може довести до прилика за
побољшања.
Сви запослени у Предузећу, Директор и Надзорни одбор су дужни да буду савесни и
одговорни приликом обављања својих пословних задатака, и да на време упозоре на све
потенцијалне ризике који могу настати, и са којима би се Предузеће суочило приликом
обављања пословне делатности.
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО
НАМЕНАМА
Предлог Финансијског плана прихода и расхода
ЈП ,,ПУТЕВИ РАЖАЊ'' за 2019.годину

Конто
1

Опис
2

3

61
614

6142
6142
6142
6142
6142

План 2019

4
5
А - ПРИХОДИ
А1 - ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ
Приходи од продаје робе и услуга
Приходи од продаје робе и услуга на
домаћем тржишту
Приходи од продаје робе и услуга на
домаћем тржишту - одржавање улица
и путева
Приходи од продаје робе и услуга на
домаћем тржишту - одржавање јавних
паркиралишта
Приходи од продаје робе и услуга на
домаћем тржишту - одржавање јавног
зеленила
Приходи од продаје робе и услуга на
домаћем тржишту- одржавање јавних
површина
Приходи од продаје робе и услуга на
домаћем тржишту - одржавање јавног
осветљења
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Приходи од продаје робе и услуга на
домаћем тржишту - одржавање
атмосферске канализације
Приходи од субвенција

64
640
6401

Други пословни приходи
Остали пословни приходи

65
659

2.000.000

6590

66
669
6693
67
679
6795

51
511
5111
5112
5113
5114
512
5120
5121
5124
5125
5126
5127
5129
513
5130
5132
5133
5134

А2 - ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ
Финансијски приходи
Остали финансијски приходи
Остали финансијски приходи
А3 - ОСТАЛИ ПРИХОДИ
Остали приходи
Остали непоменути приходи
Остали непоменути приходи
УКУПНО ПРИХОДИ (А1+А2+А3)
Б - РАСХОДИ
Б1 - ПОСЛОВНИ РАСХОДИ
Трошкови материјала и енергије
Трошкови набавке асфалта
Трошкови помоћног материјала
Трошкови матер. за одрж. јавног
осветљења
Трошкови матер. за зимско одрж.пут.
и улица
Трошкови матер.за летње одрж. пут. и
улица
Трошкови осталог материјала
Трошкови материјала за одрж.
Трошкови канцеларијског материјала
Трошкови хтз опреме
Трошкови осталог материјала
Трошкови грађевинског материјала
Трошкови матер.за одржавање ј.
Трошкови осталог ( режијског)
Трошкови горива и мазива
Трошкови електричне енергије
Трошкови енергије остали
Трошкови горива за возила
Трошкови уља и мазива
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5.000.000
500.000
300.000
200.000
1.500.000
500.000
50.000
50.000
150.000
1.000.000
1,000,000
1,000,000
300,000

5,000,000
500,000
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514
5140
515
5150
5153
52
5200
5210
5220
5220
5240
5250
529
5290
5292
5293
5295
5296
53
5312
5313
5323
5329
5333
5334
5390
5393
5399
54
5401
55
5500
5501
5503
5504
5505
5506
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Трошкови резервних делова
Трошкови резервних делова
Трошкови једнок. отписа алата и сит.
Трошкови једнок.отписа алата и сит.
Трошкови ауто гума
Трошкови зарада,накнада зарада и
остали лични расходи
Трошкови зарада и накнада зарада
(бруто1)
Трошкови доприн.. на зараде на терет
послод.
Трошкови наканда члан. надзорног
одбора
Трошкови накнада по основу уговора о
делу
Трошкови нак. по основу угов.о пп
Трошкови нак. физ. лицима по
осн.др.уговора
Остали лични расходи и накнаде
Отпремнине
Јубиларне награде
Солидарна помоћ
Трошкови дневница за службени пут
Трошкови прев. на радно место и са
рад. мес.
Трошкови производних услуга
Трошкови птт услуга
Трошкови телефонских услуга
Трошкови механичарску услуга
Други трошкови услуге одржавања
Трошкови закупа земљ. од правних
Трошкови закупа пословног простора
Трошкови производних услуга
Трошкови коричења, фотокопирања
Трошкови техничког прегледа возила
Трошкови амортизације
Трошкови амортизације
Нематеријални трошкови
Трошкови здравствених услуга
Трошкови адв. и усл.извршитеља
Трошкови ревизије финан.извештаја
Трошкови комуналних услуга
Трошкови стручног образ. и усавр.
запосл.
Трошкови услуга м- паркинга
1419
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1,000,000

500.000

8.271.147
1.480.535

500,000

1.711.065

50,000
800.000

20.000
200.000
2.000.000
2.000.000

500.000
60.000
2.564.000
1.960.000
100.000
50.000
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5509
5510
5511
5521

Трошкови других непроизводних
Трошкови репрезентације - угост.
Трошкови репрезентације - остало
Трошкови осигурања возила

100,000
100,000
200.000
500,000

5528
5530
5229

Трошкови осигурања запослених
Трошкови платног промета
Трошкови осигурања од одговорности

250,000
50,000

5554
5559
5591
5593
5594
5599

Трошкови регистрације возила
Трошкови других пореза
Трошкови такси - разних
Трошкови књиговодствене агенције
Трошкови лиценци
Трошкови по основу умањ. зарада по
закону
Б2 - ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ
Финансијски расходи
Расходи камата- добављачи
Камате по финансијском лизингу
Расходи других камата
Б3 - ОСТАЛИ РАСХОДИ
Остали расходи
Трошкови спорова
Накнада штете трећим лицима
Остали непоменути расходи
УКУПНО РАСХОДИ (Б1+Б2+Б3)
БРУТО ДОБИТ (А-Б)

56
5622
5625
5629
57
5790
5793
5799

340,000
200,000
50.000
50,000
250.000
350,000
420.000

30.000
100,000
33.900.000
1.000.000

ЦЕНОВНИК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ И ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА
( Цене без ПДВ-а)

Шифра
позиције
1

Опис позиције
Редовно – летње одржавање путева и улица
асфалтни коловоз
Крпљење ударних рупа асфалтном масом
Цена обухвата набавку асфалтне масе АБ – 11,
1420
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цена
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1.1

1.2

1.3

1.4
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1.7
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2
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ручно крпљење ударних рупа са опсецањем,
тона
10.500,00
машинским путем, чишћењем, издувавањем,
мазањем емулзијом, уградњом асфалтне масе,
ваљање ваљком до потребне збијености
Крпљење – пресвлачење мањих деоница
финишером
Цена обухвата набавку асфалтне масе опсецање
тона
12.500,00
рупа машинским путем, уградња асфалта
финишером и ваљање ваљком до потребне
збијености
Машински ископ одводних јаркова
Цена обухвата ископ земље ровокопачем –
скипом 80% са ручним дотеривањем 20%,
м3
500,00
пребацивање земље на банкину или превоз на
депонију
Ручно чишћење јаркова, пропуста, ригола
Цена обухвата чишћење јарка, планирање дна
јарка и одстрањивање сувишног материјала
м1
200,00
одбацивањем у страну или утоваром у колица и
одвозом до 20м.
Ручно чишћење ригола и берми од наноса у слоју
до 10 цм.
Цена обухвата чишћење риголе или берме са
уклањањем материјала одбацивањем на страну
или утоваром у колица и одвозом до 20 м.
Са одбацивањем материјала на страну
м1
100,00
1
Са одвозом материјала на 20 м.
м
160,00
Ручно чишћење наноса из цевастих и плочастих
пропуста.
Цена обухвата одстрањивање свих наноса и
м1
3.500,00
отпадака из пропуста са утоваром у колица и
одвозом до 20м.
Ручно чишћење уличних сливника.
Цена обухвата одстрањивање свих наноса и
Ком.
450,00
отпадака из сливничких таложника, прикупљање,
утовар и превоз на депонију на 5 км.
Набавка, транспорт и уградња армиранобетонских цеви
Ø300/1000
Ком.
3.500,00
Ø500/1000
Ком.
6.250,00
Ø800/1000
Ком.
9.000,00
Ø1000/1000
Ком.
11.500,00
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ТУЦАНИЧКИХ И ШЉУНЧАНИХ
КОЛОВОЗА
Ручно крпљење ударних рупа каменом дробином
0-30мм.
Цена обухвата набавку камене дробине 0-30мм са
превозом на 30км, исецање ивица рупе,
раскопавање застора, чишћење и попуњавање
рупе и ваљање виброваљком.
1421

Службени лист општине Ражањ
2.2
2.3
3
3.1
3.2

3.3

4

4.1

4.2

4.3

5

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
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Са ваљањем
Без ваљања
РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ПУТНОГ
ПОЈАСА – БАНКИНА
Ручно кошење банкина – путног појаса тримером
Цена обухвата кошење траве и превоз на
депонију до 2км.
Кошење машинским путем, трактором са
прикаченим тарупом
Сеча шибља и грана моторним тестерама
Цена обухвата сечу шибља и грана које улазе у
путни појас, њихово слагање и одвоз на депонију
до 2 км.
ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ НА ПУТУ
Монтирање саобраћајног знака пречника до 90цм.
Цена обухвата набавку стуба, знака, монтирање,
ископ рупе, бетонске стопе од бетона МБ20
Обележавање средишних и ивичних линија на
коловозу где су потпуно избрисане постојеће
линије па је потребно урадити премеравање и
тачкање пре обележавања.
Цена обухвата: набавка боје, разрађивача и перли,
машине за обележавање и радника од пункта до
места обележавања, припрему боје, премеравање,
тачкање и обележавање линије.
Обележавање попречних линија и других ознака
на коловозу.
Цена обухвата: набавка боје, разређивача, перли,
шаблона и радника од пункта до места
обележавања, припрему боје и обележавање
линија и ознака уз употребу мобилног
компресора.
ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ, ЧИШЋЕЊЕ
СНЕГА СА ПУТЕВА И УЛИЦА
Уклањање снега са путева и улица следећом
механизацијом.
Цена обухвата: ангажовање механизације на
чишћењу снега и насипање соли и ризле
Камион Маз 8,5 тона са раоником и посипачем
Скип 434ф катерпилар
Трактор Беларус са раоником и посипачем за со
Булдожер ТГ 80
Мали скип 226 катерпилар/ са раоником
ОДРЖАВАЊЕ УЛИЧНЕ РАСВЕТЕ
Електро – монтерски радови – замена сијалица
Цена обухвата набавку сијалица и замену истих
Сијалица натријум високог притиска Е27 – 60W
Лед сијалица Е27 – 30W
Живина сијалица 125W
Живина сијалица 150 W
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м3
м3

3.500,00
3.000,00

м2

8,00

м2

10,00

м2

50,00

Ком.

7.500,00

м1

10,00

м2

300,00

1час

4.500,00

1час
1час
1час
1час
1час

4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00
4.500,00

Ком.
Ком.
Ком.
Ком.

1.000,00
800,00
500,00
500,00
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6.6
6.7
6.8

6.9
6.10

6.11
7
7.1

7.2

7.3
7.4

7.5

8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
10
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Метал халогена сијалица 70W E27
Штедљива сијалица 70W E27
Штедљива сијалица 100 W E27
Уградња нових комплет светиљки са арматуром
Цена обухвата набавку светиљке и остали
електроматеријал за инсталацију на постојећи
стуб
Постављање нових поља за уличну расвету
Цена обухвата набавку каблова и монтажу истих
дужина поља 30 м
Услуге возила са платформом за рад на висини
ОСТАЛИ РАДОВИ ВЕЗАНИ ЗА
ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА
Израда нове бетонске риголе б=175цм
Цена обухвата справљање бетона мб20 и
уграђивање у оплату за риголе
Полагање монтажних сивих ивичњака на подлогу
бетона мб15 са фуговањем
Цена обухвата набавку, справљање и ручно
уграђивање бетона у подлогу и полагање
ивичњака
Ивичњак 12/18цм
Ивичњак 18/24
Фарбање металне ограде на мосту, сигурносне
ограде за возила и осталих ограда
Цена обухвата набавку разређивача, уљане боје и
шмирглу папира, чишћење површине од рђе и
наношење основне боје и 2 пута уљане боје
ЦЕНОВНИК СРЕДСТАВА РАДА ПО ЧАСУ
ГРЕЈДЕР КАТ 12Х
ВИБРО ВАЉАК ЈЦБ 5 ТОНА
БУЛДОЗЕР ТГ 80
СКИП КАТ 434Ф
СКИП МАЛИ 226 КАТ
ТРАКТОР БЕЛАРУС 110
КАМИОН МАН 18 ТОНА
КАМИОН МАЗ 8,5 ТОНА
КОМПРЕСОР СА ПИКАМЕРОМ
ТЕСТЕРА ЗА БЕТОН И АСФАЛТ
ТЕСТЕРА МОТОРНА
ВИБРО ЖАБА
ЦЕНОВНИК ПРЕВОЗА РАСУТИХ
МАТЕРИЈАЛА ВОЗИЛОМ ДО 10 ТОНА
Превоз на 0,2 км
Превоз на 0,5 км
Превоз на 1 км
Превоз на 5 км
Превоз на 10 км
ЦЕНОВНИК ПРЕВОЗА РАСУТИХ
МАТЕРИЈАЛА ВОЗИЛОМ ДО 18 ТОНА
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Ком.
Ком.
Ком.
Ком.

600,00
300,00
300,00

6.000,00
1 поље

6.000,00

1 час

5.500,00

1м

2.000,00

м1
м1

650,00
950,00

м1

1.000,00

Ефективни
рад
8.200,00
4.500,00
7.500,00
6.500,00
5.500,00
7.500,00
5.000,00
3.500,00
3.000,00
1.000,00
800,00
1.000,00

Чекање
2.000,00
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
200,00
200,00
200,00
Дин/тони
50,00
60,00
80,00
150,00
300,00
Дин/тони
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10.4
10.5
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Превоз на 0,2 км
Превоз на 0,5 км
Превоз на 1 км
Превоз на 5 км
Превоз на 10 км

100,00
150,00
200,00
300,00
350,00

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ
Планира се да ће Ј.П. „Путеви Ражањ“, Ражањ, у 2018. години остварити позитиван
финансијски резултат у износу од 7.507 хиљада динара коју ће одлуком Надзорног одбора
распоредити у 2019. години у одређеној висини оснивачу, а преостали део предузећу у
складу са одредбама Закона о јавним предузећима, уз сагласност оснивача, односно СО-е
Ражањ. За 2019. годину пројектован је позитиван финансијски резултат у износу од 1.000.000
који ће се по покрићу пореза на добит одлуком Надзорног одбора у 2019. години и уз
сагласност оснивача, односно СО-е Ражањ распоредити.
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА У 2019. ГОДИНИ
План и програм запослених полази од трајних послова који се обављају у Ј.П. „Путеви
Ражањ“, Ражањ, а проистичу из дефинисане делатности.
У Јавном предузећу „Путеви Ражањ“, Ражањ, закључно са 31.10.2018. године, има:
12 запослених на неодређено време
Квалификациона структура запослених радника по степену стручне спреме и квалификацији

Ред. Квалификација и степен стручне спреме
бр.
1.
2.
3.
4.
5.

Ред.
Бр.
1.
2.
3.

Број радника

НК / I
КВ / III
ССС / IV
ВС / VI
ВСС / VII

4
2
4
1
1

УКУПНО:

12
Структура запослених према годинама радног стажа

Распон година радног стажа

Број радника

До 10
Од 10 - 20
Од 20 - 30

5
5
2

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
Ј.П. „Путеви Ражањ“, Ражањ, нема кредитних обавеза.
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ, КАПИТАЛНА УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Р.
Б.

План јавних набавки за 2019. годину, Ј.П. „Путеви Ражањ“, Ражањ
Предмет
Процењена Врста
Оквирни датуми
набавке
вредност
поступка Покретања Закључења Извршења
без ПДВ-а
поступка
уговора
уговора
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1.1.1.

1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
добра
Укупно

Набавка
погонског
горива
Набавка
сијалица
Асфалтна
маса
Дробљени
камен
Половна
грађ.машина
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4166664

ЈНМВ

1/2019

1/2019

1/2020

1166666

ЈНМВ

2/2019

3/2019

12/2019

2916666

ЈНМВ

2/2019

2/2019

11/2019

1416666

ЈНМВ

2/2019

2/2019

12/2019

2000000

ЈНМВ

3/2019

4/2019

4/2019

11666664
11666664

9. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
Р. Позиција
Б.
1
2
3
4
5
6
7

План
2018.
год.

План
од
01.01.2019.
до
31.03.2019.

Спонзорство
Донације
Хуманитарне
активности
Спортске
активности
Репрезентација 400.000 100.000
Реклама
и
пропаганда
Остало

План
01.01.2019
до
30.06.2019

План
од
01.01.2019.
до
30.09.2019.

План
од
01.01.2019.
до
31.12.2019.

200.000

300.000

400.000

11. ЗАКОНОДАВНЕ АКТИВНОСТИ
ЈП „Путеви Ражањ“ у свом пословању примењује бројне законе, подзаконска и интерна акта.
„Сл.гласник РС“ бр.
- Законом о путевима
41/2018
- Закон о јавним предузећима
15/16
- Закон о привредним друштвима
36/11, 99/11, 83/14-др.закон
- Законом о јавним набавкама
116/08, 124/12 , 14/15, 68/15
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 119/12 ,
68/15
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и
других сталних примања код корисника јавних средстава
116/14
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја
120/04...36/10
- Закон о јавном информисању и медијима
83/14, 58/15
- Закон о превозу у друмском саобраћају
46/95...31/11, 68/15- др.закон
- Закон о међународном друмском превозу
101/05, 18/10, 68/- др.закон
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима 41/09, 53/10, 101/11, 32/13- УС, 55/14, 95/15
- Закон о планирању и изградњи
72/09 ... 145/14
1425
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- Закон о спречавању сукоба интереса при вршењу јавних функција
43/04
- Закон о раду 24/05 ... 75/14
- Закон о равноправности полова
104/09
- Закон о јавном здрављу
72/09
- Закон о безбедности и здрављу на раду
101/05, 91/15
- Закон о здравственом осигурању
107/05...123/14, 126/14- одлука УС, 106/15
- Закон о осигурању
55/04 ... 116/13, 139/14- др.закон
- Закон о здравственој заштити
107/05 ... 93/14, 96/15, 106/15
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању
34/03 ... 142/14
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање 84/04 ... 57/14, 68/14- др.закон,
112/15
- Закон о рачуноводству
62/13
- Закон о ревизији
62/13
- Закон о платном промету
43/04 ... 31/11, 139/14 и др.закон
- Закон о порезу на добит предузећа
25/01 ... 108/13, 112/15
- Закон о порезима на имовину
26/01 ... 47/13, 68/14- др.закон
- Закон о порезу на додату вредност
84/04 ... 142/14
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији
61/07 ... 105/14
- Закон о републичким административним таксама
43/03 ... 93/12, 83/15, 112/15
- Закон о заштити животне средине
135/04 ... 72/09, 43/11- одлука УС
- Закон о локалној самоуправи
29/07, 83/14-др.закон
- Закон о заштити од пожара
111/09
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину
135/04, 88/10
- Закон о општем управном поступку
30/10
- Закон о облигационим односима
29/78 ... 31/93
- Закон о комуналним делатностима
88/11
У Ражњу, 30.11.2017.године
Број: 181/18
Обрадила:
___________________________
Звездана Бркић,дипл.правник

Председник Надзорног одбора
____________________________
Драгана Миленковић с.р.
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На основу члана 22 Закона о путевима („Службени гласник РС“, број 41/2018),
члана 32 , став 1 , тачка 6 Закона о локалној самоуправи ( „ Службени гласник РС „ број
129/07 и 83/14, 101/2016 и 47/2018 ) , члана 39 , став 1 , тачка 7 Статута општине Ражањ ( „
Службени лист општине Ражањ „ број 9/08 , 3/11 , 8/12, 4/14 и 6/16)
Скупштина општине Ражањ , дана 18. децембра 2018 године , доноси

РЕШЕЊЕ
I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Јавном предузећу „Путеви Ражањ“, на Одлуку о висини
накнаде за ванредни превоз на општинским путевима и улицама у општини Ражањ, коју је
донео Надзорни одбор предузећа на седници одржаној дана 29.11.2018. године.
II Решење доставити Јавном предузећу „Путеви Ражањ“ и архиви и објавити у
„Службеном листу општине Ражањ“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ

Број: 344-39/18-11
Датум: 18 децембра.2018. године
ПРЕДСЕДНИК
Миодраг Рајковић с.р.
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На основу члана 22 Закона о путевима („Службени гласник РС“, број 41/2018),
Одлуке о категоризацији, управљању, одржавању и заштити општинских путева и улица на
територији општине Ражањ („Службени лист општине Ражањ, број 12/18) и члана 36 Статута
Јавног предузећа „Путеви Ражањ“ (број 08/16 од 21.11.2016. године), Надзорни одбор Јавног
предузећа „ Путеви Ражањ“, на седници одржаној дана 29.11.2018. године, доноси
ОДЛУКУ
О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ НА ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА И
УЛИЦАМА У ОПШТИНИ РАЖАЊ
Члан 1
Овом Одлуком се утврђује висина накнаде за ванредни превоз на општинским
путевима и улицама на теритоији општине Ражањ.
Члан 2
Под ванредним превозом у смислу ове Одлуке подразумева се превоз возилом,
односно скупом возила која сама или са теретом прекорачују прописима дозвољено
осовинско оптерећење, највећу дозвољену укупну масу , ширину, дужину или висину.
Ванредни превоз се може искључиво обављати на основу издате дозволе коју издаје
управљач пута за сваки појединачни превоз или за више превоза у одређеном временском
периоду.
Члан 3
Накнада за ванредни превоз из члана 2 ове Одлуке, утврђује се у следећим износима:
Једнократна дозвола – појединачни превоз:
1. За возило без приколице, паушално ...............................................2.500,00 динара;
2. Возило са приколицом или тегљачем са полуприколиоцом,
паушално...........................................................................................3.500,00 динара
Дозвола за тридесет (30) дана:
1. За возило без приколице, паушално ........................................12.000,00 динара;
2. Возило са приколицом или тегљачем са полуприколиоцом,
паушално.....................................................................................15.000,00 динара
Једнократна дозвола и дозвола за више превоза, односно за тридесет дана се издаје за
исто возило на релацији из плана пута-трасе кретања возила.

Члан 4
улица.

Средства од наплаћене накнаде за ванредни превоз, приход су управљача тих путева и
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Члан 5
Средства од наплаћених накнада користе се за планирање, пројектовање, изградњу,
реконструкцију, одржавање и заштиту јавних путева.
Члан 6
Контролу спровођења Одлуке о ванредном превозу врши саобраћајни инспектор
Општинске управе општине Ражањ.
Члан 7
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о висини накнаде за ванредни
превоз на општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима у општини Ражањ
број 98/18 од 14.05.2018. године.
Члан 8
Ова Одлука ступа на снагу, даном давања сагласности Скупштине општине Ражањ.
НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПУТЕВИ РАЖАЊ“
Број: 180/18
Датум 29.11.2018. године

ПРЕДСЕДНИК
Драгана Миленковић, с. р.
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На основу члана 209. Закона о социјалној заштити (“Сл. Гласник РС“, број 24/11), члана
32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број
129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016 i 47/2018) и члана 39. став 1. тачка 7. Статута
општине Ражањ („Службени лист општине Ражањ“ број 09/08, 03/11, 8/12, 4/14 и 6/16),
доноси

Скупштина општине Ражањ, на седници одржаној дана 18 децембра 2018. године,
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ
ОПШТИНЕ РАЖАЊ
Члан 1

У Одлуци о социјалној заштити општине Ражањ („Службени лист општине Ражањ“,
број 7/11, 2/14, 8/17 и 12/18), у члану 7, ставу 1, брише се тачка 11 „ право на набавку
уџбеника и школског прибора за лица у стању социјалне потребе“.
Члан 2
У члану 9, додаје се тачка 3) која гласи: „Лични пратилац детета“, тако да сада члан
9 одлуке гласи:
„Општина Ражањ обезбеђује следеће дневне услуге у заједници:
1) Помоћ у кући;
2) Клуб за стара лица и пензионере и
3) Лични пратилац детета.“
Члан 3
У члану 22 став 5 мења се и гласи „Цена добровољног рада по сату је 143,00 динара
у нето износу, а усклађује се на основу Одлуке о висини минималне зараде Владе
Републике Србије у периду радног ангажовања корисника.“
Члан 4
Члан 31 Одлуке брише се.
Члан 5
У члану 33, ставу 1 додаје се тачка 11) која гласи „услугу лични пратилац детета“
Члан 6
После члана 42 додаје се нови члан који гласи:
„Услуга лични пратилац детета доступна је детету са инвалидитетом односно са
сметњама у развоју, коме је потребна подршка за задовољавање основних потреба у
свакодневном животу у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и
комуникације са другима, под условом да је укључено у васпитно-образовну установу,
односно школу, до краја редовног школовања, укључујући завршетак средње школе.
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Сврха ангажовања личног пратиоца је пружање детету одговарајуће индивидуалне практичне
подршке ради укључивања у редовно школовање, и активности у заједници, ради
успостављања што већег нивоа самосталности.
Активности личног пратиоца детета, планирају се и реализују у складу са индивидуалним
потребама детета у области кретања, одржавања личне хигијене, храњења, облачења и
комуникације са другима, што укључује:
1) помоћ код куће у облачењу, одржавању личне хигијене (умивање, чешљање, прање зуба),
при храњењу (припрема и сервирање лакших оброка, храњење или помоћ у коришћењу
прибора и сл.), припрему књига и опреме за вртић односно школу;
2) помоћ у заједници, што укључује:
(1) помоћ у коришћењу градског, међуградског и такси превоза (улазак и излазак из
средстава превоза, куповина карте и сл.),
(2) помоћ у кретању (оријентација у простору уколико је дете са оштећењем вида, гурање
колица или коришћење других помагала и сл.),
(3) одлазак на игралишта односно места за провођење слободног времена (подршка у игри,
подршка и посредовање у комуникацији и сл.), укључујући културне или спортске
активности и друге сервисе подршке,
(4)одлазак у предшколске установе и школе и присуство васпитно-образовним и наставним
активностима.
Ближи услови обезбеђивања и пружања услуге лични пратилац детета биће утврђени
Правилником о условима обезбеђивања и пружања услуге лични пратилац детета, које ће
донети Општинско веће општине Ражањ, након ступања на снагу ове Одлуке.
Партиципација у накнади за пружање услуга врши се из прихода родитеља или
старатеља корисника услуга или на други начин.
Општинско веће општине Ражањ ће након ступања на снагу ове Одлуке, донети
Решење о утврђивању економске цене услуге Лични пратилац детета и Решење о утврђивању
критеријума за учешће у цени услуге Лични пратилац детета
Члан 7
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Ражањ“
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ
Број: 5-2/18-11
У Ражњу, дана 18. децембра 2018. године

ПРЕДСЕДНИК
Миодраг Рајковић с.р.
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На основу члана 11. Закона о финансијској подршци породици са децом
("Службени гласник РС", бр. 113/17 и 50/18), члана 189. Закона о основама система
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр.88/17 и 27/2018-др. закон) и
члана 39 став 1 тачка 7. Статута општине Ражањ ("Службени лист општине
Ражањ", број 9/08, 3/11, 8/12, 4/14 и 6/16),
Скупштина општине Ражањ, на седници одржаној 18 децембра 2018. године,
доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О
ФИНАНСИЈСКОЈ ПОДРШЦИ ПОРОДИЦИ СА ДЕЦОМ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ РАЖАЊ
Члан 1
У Одлуци о финансијској подршци породици са децом на територији општине Ражањ
(„Службени лист општине Ражањ“, број 12/18), у члану 3 ставу 1 додаје се нова тачка 4) која
гласи:
„право на набавку уџбеника и школског прибора за лица у стању социјалне потребе“.
Члан 2
Након члана 11 додаје се нови члан који гласи:
„Право на набавку уџбеника и школског прибора за лица у стању социјалне
потребе
Право на набавку уџбеника и школског прибора може се признати деци без
родитељског старања, деци корисника права на новчану социјалну помоћ и деци из породица
које су се нашле у стању социјалне потребе, која редовно и по први пут похађају један разред
основне или средње школе.
О праву се одлучује решењем Центра социјални рад општине Ражањ“.
Члан 3
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Ражањ“.
Број: 400-493/18-11
У Ражњу, дана 18. децембра 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ
ПРЕДСЕДНИК
Миодраг Рајковић с.р.
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На основу члана 68, став 1 Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“,
бр.135/04, 36/09, 36/09-др. закон, 72/09- др. закон, 43/11- одлука УС и 14/16), члана 32. став 1.
тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14, 101/16 и
47/18) и члана 39. став 1. тачка 7. Статута општине Ражањ(''Службени лист општине Ражањ''
9/08, 3/11, 8/12, 4/14 и 6/16), Скупштина општине Ражањ, на седници одржаној дана 18
децембра 2018. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 20172022 СТРАТЕГИЈЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ РАЖАЊ 2012-2022
Члан 1
У Одлуци о приступању изради акционог плана за период 2017-2022 стратегије
заштите животне средине општине Ражањ 2012-2022 („Службени лист општине Ражањ, број
6/16, 7/17 и 1/18), у наслову одлуке и члану 1, брише се број 2017 и пише 2018.
Члан 2
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службеном листу општине Ражањ“.
Број: 501-55/18-11
Датум: 18. децембар 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ

ПРЕДСЕДНИК
Миодраг Рајковић с.р.
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2018-2022
АКЦИОНИ ПЛАН

Сратегије заштите животне средине
општине Ражањ
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СТРАТЕГИЈА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ РАЖАЊ 2012-2022
Израда Стратегије заштите животне средине општине Ражањ 2012-2022

Општина Ражањ је потписала, 15.децембра 2010. године у Београду, Меморандум о
разумевању са Пројектом Подршке општинама ИПА 2007, којим су дефинисани детаљи пружања
техничке подршке процесу израде Стратегије заштите животне средине општине Ражањ. На основу
Меморандума консултанти пројекта у пуној сарадњи са запосленима у општини Ражањ пружају
техничку подршку у изради Стратегије заштите животне средине на основу СЛОР методолошког
оквира.
СЛОР (Стратегија локалног одрживог развоја) методолошки оквир креиран као резултат
пројекта Еxchange 2 (2008–2010. год.) у циљу методолошке стандардизације процеса стратешког
планирања за потребе Сталне конференције градова и општина и локалних самоуправа у Србији.
Једна од основних карактеристика методологије јесте да је процес израде стратешких планова на
локалном нивоу општина заснован на партиципативном приступу, што подразумева директну
укљученост свих јавних и приватних заинтересованих страна у току трајања целокупног процеса.
Партиципативни приступ у изради Стратегије се не односи само на заједничку израду стратешког
документа и акционог плана, него омогућује шире учешће заједнице у идентификацији, активирању
и координацију партнерстава за имплементацију појединих активности и пројеката.
Стратегија заштите животне средине развијана је на основу постојећег законског и стратешког
оквира на националном, регионалном и локалном нивоу. Стратегија је усклађена са Националним
програмом за заштиту животне средине 2010.године, Националном стратегиоом за укључивање
Републике Србије у Механизам чистог развоја из 2010.године као и Националном стратегијом
одрживог развоја из 2008.године.Када је у питању Регионални стратешки оквир, Стратегија се ослања
на Регионални стратешки план управљања отпадом за Нишки регион из 2010.године.Локални
стратешки оквир на који се ослања Стратегија заштите животне средине чине Стратегије локалног
одрживог развоја општине Ражањ из 2008.године као и Локални план управљања отпадом из
2010.године.
Препознајући потенцијал општине у циљу очувања здраве животне средине и квалитетног
живота њених грађана, општина Ражањ је кроз процес израде Стратегије заштите животне средине
направила јасан корак ка одређењу општине Ражањ као еколошке општине.
Усвајање и приоритети Стратегије заштите животне средине

Скупштина општине Ражањ је усвојила Стратегију заштите животне средине општине
Ражањ 2012-2022 на седници одржаној 03.05.2012.године. Стратегија је јасно дефинисала визију
општине, а затим и пет приоритета општине Ражањ у области заштите животне средине.За сваки
приоритет дефинисани су специфични циљеви који су даље разрађени конкретним пројектима.
Шематски приказ дат је табелом 1.
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Општина Ражањ
СТРАТЕГИЈА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Визија
Општина Ражањ – Еколошка општина са здравом пијаћом водом,
чистим ваздухом, општина где се производи здрава храна и чува
животна средина

Приоритет 1.
Унапређење система
водоснадбевања и
управљања отпадним
водама

Стратешки циљ 1.1.
Развијена и адекватна
мрежа водоснадбевања на
територије целе општине
Стратешки циљ 1.2.
Успостављен систем
управљања отпадним вода

Приоритет 3.
Подизање нивоа свести
Приоритет
2.
становништва
у области
Унапређење
система
заштите животне
управљања
отпадом
средине

Стратешки циљ 2.1.
Успостављање система
одлагања отпада према
важећем законском
оквиру

Стратешки циљ 3.1.
Континуирана едукација
становништва и привреде
у области заштите животне
средине

Стратешки циљ 2.2.
Оганизовано прикупљање
отпада на територији целе
општине

Стратешки циљ 3.2.
Развој цивилног сектора и
укључивања локалне
заједнице у активности
заштите животне средине
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Приоритет 5.
Подизање општинских
Приоритет
4.
капацитета
за праћење
Подстицај
стања
животнеодрживог
средине
коришћења природних
ресурса

Стратешки циљ 4.1.
Одрживо газдовање
природним ресурсима и
енергентима

Стратешки циљ 5.1.
Успостављање система
редовног праћења
квалитета природних
ресурса
Стратешки циљ 5.2.
Развијени капацитети
јавних служби за заштиту
животне средине
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Саставни део Стратегије је и Акциони план за период 2012-2016.година, који је
разрађивао предвиђене пројекте и у коме су дефинисана неопходна финансијска
средства, одговорни за реализацију пројекта и рокови за реализацију за први период.
Неопходна средства за спровођење Акционог плана за период од 2012-2016. године у
укупном износу од 8.090.500 евра, колико је потребно за реализацију укупно 43 пројекта,
односно програма распоређена се на различите изворе финансирања, од чега 37% пада на
терет општине Ражањ, тј. буџетског фонда за заштиту животне средине и самог буџета
општине. Укупан износ који пада на терет општине износи нешто преко 3 милиона евра за
период од 2012-2016.године, што у просеку годишње износи нешто преко 600.000 евра.
Узимајући у обзир овај износ, просечно годишње издвајање из буџета по становнику општине
Ражањ износило би око 66 евра.
Реализација Акционог плана 2012-2016.

Период за који је израђен и усвојен Акциони план је истекао са истеком 2016.године.
Обухватио је две изборне године: 2012. и 2014. године. Карактеришу га велика превирања на
светској политичкој и економској сцени. Нас као малу замљу, и Ражањ кao једну од најмањих
општина у Србији, ова превирања погађају веома јако и остављају дубоке последице.И поред
свега, како у свету тако и код нас, карактеристично је да се пажња и средства усмерена на
очување, побољшање и заштиту животне средине константо повећавају.
Планирани пројекти 2012. године су неким делом реализовани, од појединих се
одустало, а неки су остали за реализацију у наредном периоду. Детаљан приказ пројеката по
степену реализације дат је следећом табелом.
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Стратегија заштите животне средине 2012-2022
АКЦИОНИ ПЛАН
2012-2016

Визија - Еколошка општина са здравом пијаћом водом, чистим ваздухом, општина где се

производи здрава храна и чува животна средина
Приоритет 1.

УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ВОДОСНАДБЕВАЊА И УПРАВЉАЊА ОТПАДНИМ ВОДАМА
Стратешки циљ 1.1. Развијена и адекватна мрежа водоснадбевања на територије целе општине
1.1.1.Спрецифични циљ: Смањење губитака у мрежи система за водоснадбевање Брачин за 15% до 2020.год
Број

Пројекат

Време

СТАТУС

1.1.1.1.

Пројекат санације и реконструкције водоводног система

2012-2015

Делимично реализована Остало за
реализацију: аутоматско управљање
системом

1.1.1.2.

Пројекат измештања потисног цевовода из насеља Шетка

2013-2015

Реализован у целости из средстава општине

1.1.2. Спрецифични циљ: Покривеност сеоских месних заједница водоводном мрежом ускађеном са важећим законским прописима
повећана за 80%
Број

Пројекат

1.1.2.1.

Израда катастра сеоских водовода и мапирање
изворишта

Време
2013-2015
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СТАТУС
Реализован из средстава општине (1.1.3.1)
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2012-2016

Санација постојећих сеоских водовода

Нереализован

1.1.3. Специфични циљ: Решена дугорочна стратегија водоснадбевања до 2020.год.
Број

Пројекат

Време

СТАТУС

1.1.3.1.

Израда генералног пројекта водоснадбевања општине
Ражањ

2014-2015

Реализован

1.1.3.2.

Пројекат изградње реионалног система водоснадбевања
са акумулације Бован – Прва фаза

2015-2016

Нереализован

Приоритет 1.

УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ВОДОСНАДБЕВАЊА И УПРАВЉАЊА ОТПАДНИМ ВОДАМА
Стратешки циљ 1.2. Успостављен систем управљања отпадним вода
1.2.1. Специфични циљ: Број становника обухваћен примарном и секундарном канализационом мрежом на територији општине повећан за
60%
Број
1.2.1.1.
1.2.1.2.

Број

Пројекат

Време

СТАТУС

Пројектно техничка документација за изградњу
Делимично реализован, осим за Нови
секундарне канализационе мреже за Витошевац,
2012-2014
Брачин
Скорицу, Смиловац, Нови Брачин
Пројекат изградње примарне и секундарне
канализационе мреже за Витошевац, Скорицу, Смиловац,
2014-2016
Нереализован
Нови Брачин
1.2.2. Специфични циљ: Проценат пречишћене од укупно прикупљене отпадне воде износи 60% до 2020.год
Пројекат

Време
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2014-2016

Нереализован

Изградња ППОВ за Варош и Ражањ

2014

Нереализован

Изградња ППОВ за Скорицу и Смиловац

2015

Нереализован

Приоритет 2.

УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
Стратешки циљ 2.1. Успостављање система одлагања отпада према важећем законском оквиру
2.1.1. Специфични циљ: Трајно уклоњене и саниране дивље депоније до 2018.год
Број

Пројекат

Време

СТАТУС

2.1.1.1.

Израда Плана санације дивљих депонија

2012

Делимично реализован

2.1.1.2.

Санација и рекултивација депоније „Липовац“

2014

Нереализован

2.1.1.3.

Санација дивљих депонија према израђеном плану

2014-2016

Делимично реализован

2.1.2. Специфични циљ: Општина Ражањ је укључена у регионални систем управљања отпадом –Нишки регион- до 2020.год.
Број

Пројекат

Време

2.1.2.1.

Учешће у изградњи регионалног центра за управљање
отпадом
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2013-2016

СТАТУС
Делимично реализован
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2014-2016

Изградња трансфер станице

Нереализован

2.1.3. Специфични циљ: Развијен систем одлагања посебних врста отпада до 2018.год
Број

Пројекат

2.1.3.1.

Решење проблема одлагања анималног отпада

2.1.3.2.

Изградња рециклажног дворишта

Време

СТАТУС
2013-2015 Нереализован
2013

Почета реализација

Приоритет 2.

УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
Стратешки циљ 2.2. Оганизовано прикупљање отпада на територији целе општине
2.2.1. Специфични циљ: Сво становништво обухваћено организованим прикупљањем отпада до 2015.год
Број

Пројекат

Време

2.2.1.1.

Обезбеђење посуда за одлагање отпада за сва насељена
места

2.2.1.2.

Набавка возила за прикупљање отпада

СТАТУС

2012-2014
2013

Делимично реализован
Набављена два камиона смећара

2.2.2. Специфични циљ: Проценат одвојених секундарних сировина од укупно прикупљеног отпада износи 40% до 2015.год
Број

Пројекат

2.2.2.2.

Формирање зелених острва

Време
2012-2015
1442

СТАТУС
Почета реализација
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Приоритет 3.

ПОДИЗАЊЕ НИВОА СВЕСТИ СТАНОВНИШТВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Стратешки циљ 3.1. Континуирана едукација становништва и привреде у области заштите животне
3.1.1. Специфични циљ: Уведени редовни едукативни и информативни програми и акције за становништво
Број

Пројекат

Време

3.1.1.1.

Израда Плана и програма едукације становништва

3.1.1.2

Укључивање деце предшколског и школског узраста у
активности заштите животне средине

СТАТУС
2012

2012-2016

Зелена оаза ради едукацију према свом
програму
Реализован

3.1.2. Специфични циљ: Подршка и едукација привреди и пољопривредницима у области заштите животне средине
Број

Пројекат

Време

СТАТУС

3.1.2.1.

Подршка предузећима у увођењу стандарда ИСО 14001
(ЕМАС)

2013-2016

Није реализован

3.1.2.2.

Едукација и подршка умрежавању пољопривредника и
привредника

2012-2016

Реализован

Приоритет 3.

ПОДИЗАЊЕ НИВОА СВЕСТИ СТАНОВНИШТВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Стратешки циљ 3.2. Развој цивилног сектора и укључивања локалне заједнице у активности заштите животне средине
3.2.1. Специфични циљ: повећан број организација цивилног сектора и њихових активности у области заштите животне средине
Број

Пројекат

3.2.1.1.

Развој програма подстицаја НВО у области ЗЖС

Време
2012-2016
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СТАТУС
Реализован
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3.2.2. Специфични циљ: Успостављен редован систем обавештавања и испитивања становништва о питањима животне средине
Број

Пројекат

Време

3.2.2.1.

Укључивање МЗ у систем информисања о питањима
заштите животне средине

3.2.2.2.

Спровођење анкета о питањима животне средине

СТАТУС
2013

2012-2016

Делимично реализован
Није реализован

Приоритет 4.
ПОДСТИЦАЈ ОДРЖИВОГ КОРИШЋЕЊА ПРИРОДНИХ РЕСУРСА
Стратешки циљ 4.1. Одрживо газдовање природним ресурсима
4.1.1. Специфични циљ: Заштићени подземни извори воде и водотокови
Број

Пројекат

Време

4.1.1.1.

Дефинсање и заштита зона санитарне заштите око
постојећих изворишта

2012 - 2014

СТАТУС
Делимично реализован, само за извориште
у Новом Брачину

4.1.2. Специфични циљ: Подстицај рационалне употребом воде, шума и земљишта
Број

Пројекат

Време

4.1.2.1.

Едукације пољопривредника о адекватном третману
земљишта

2012-2016

Реализован

4.1.2.2.

Кампања о одрживоје експлоатацији природних ресурса

2012-2016

Није реализован

Приоритет 4.

СТАТУС

ПОДСТИЦАЈ ОДРЖИВОГ КОРИШЋЕЊА ПРИРОДНИХ РЕСУРСА
Стратешки циљ 4.2. Унапређење енергетске ефикасности
1444

Службени лист општине Ражањ

Број 17

19.12.2018.г.

4.2.1. Специфични циљ: Повећана енергетска ефикасност за 20% до 2020.год
Број

Пројекат

Време

СТАТУС

4.2.1.1.

Израда пројектно техничке документације за повећање
енергетске ефикасности у јавним установама и
предузећима

2012-2013

Израђен пројекат за 1 зграду

4.2.1.2.

Извођење радова према п-т. документацији

2013-2016

Реализован

4.2.2. Специфични циљ: Испитана могућност употребе биомасе и енергије ветра до 2016.год
Број

Пројекат

Време

4.2.2.1.

Израда студије изводљивости коришћења обновљивих
извора енергије

СТАТУС
2014

Нереализован

Приоритет 5.

ПОДИЗАЊЕ ОПШТИНСКИХ КАПАЦИТЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Стратешки циљ 5.1. Успостављање система редовног праћења квалитета природних ресурса
5.1.1. Специфични циљ: Успостављен систем редовног праћења квалитета релевантних природних ресурса
Број

Пројекат

Време

5.1.1.1.

Израда Плана праћења квалитета природних ресурса
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СТАТУС
2012

Делимично реализован, по потреби
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5.1.1.2.

Успостављање редовне анализе квалитета земљишта

2014-2016

5.1.1.3.

Реализација Плана праћења квалитета природних
ресурса

2012-2016

Делимично реализован
Делимично реализован

5.1.2. Специфични циљ: Ојачана инспекцијска служба и сарадња са релевантним институцијама
Број

Пројекат

Време

5.1.2.1.

Израда катастра загађивача

5.1.2.2.

Подизање техничких капацитета инспекцијске службе

СТАТУС
2015

Нереализован

2014 -2016

Нереализован

Приоритет 5.

ПОДИЗАЊЕ ОПШТИНСКИХ КАПАЦИТЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Стратешки циљ 5.2. Развијени капацитети јавних служби за заштиту животне средине
5.2.1. Специфични циљ: Ојачана служба локалне самоуправе
Број

Пројекат

5.2.1.1.

Оснивање службе за заштиту животне средине

Време
2014 -2016
1446

СТАТУС
Нереализован
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2012 -2016

Делимично реализован

5.2.2. Специфични циљ: Повећан технички и стручни капацитет ЈКП
Број

Пројекат

Време

5.2.2.1.

Унапређење техничких капацитета ЈКП

2012-2016

5.2.2.2.

Унапређење људских ресурса ЈКП

2013-2016

1447

СТАТУС
Делимично реализован
Реализован
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СТАТУС ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Природа и биодиверзитет
Заштићена подручја

У периоду који је покривен акционим планом није било значајних промена у делу
заштићених подручја.
Усвојен је Акт о заштити налази се Стабло Храста лужњака у селу Шетка и ово стабло је
проглашено заштићеним природним добром.
Диверзитет врста

Посматрани период од 2012-2016 године није донео значајне промене у диверзитету
врста, животињских и биљних, на територији општине Ражањ.
Промена намене земљишта

Према званичним подацима Одељења за привреду и финансије, у задњих пет година,
укупна површина која је променила намену и то из пољопривредног у грађевинског земљиште
износи: 1ха56,1а, што је око четири пута мање у односу на 4 ха 39,4а из претходно посматраног
периода 2007-2011 године.
Табела 3.1.3.2. Површина која је променила намену у периоду 2012-2017

Година

2012
2013
2014
2015
2016
I – IX 2017
УКУПНО

Површина која је променила
намену
38а 15м2
10а
57а95м2
/
/
50а
1ха56,1а

Површине деградираног земљишта

Статус земљишта које се може дефинисати као деградирано или угрожено није се
променио у односу на период истраживања вршеног у изради Стратегије, па се као релевантни
подаци могу употребити подаци објављени у стратешком документу.
Потрошња минералних ђубрива и средстава за заштиту биља

Посебних промена у односу на потрошњу вештачких ђубрива и других агротехничких
мера нема.Поздани подаци не постоје, али је приметно да се тренд са којим се рачунало
приликом израде Стратегије није остварио.Наиме, повећање површина обрађиваних према
принципима органске производње на штету површина обрађиваних конвенционалном
методом није се догодило, већ се, потпуно супротно, повећавају површине које се обрађују
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само уз примену хемијских средстава уз искорењивање традиционалних, радно интензивних
метода.
Животна средина, здравље и квалитет живота
Учесталост прекорачења дневних гв за SO2, NO2 PM10

На територији општине Ражањ не врше се мерења квалитета ваздуха. Најближа
метеоролошка станица је у Ћуприји и она не располаже подацима о квалитету ваздуха на
територији општине Ражањ.

SWQI (Serbian water quality index)

Приказ SWQI за мерна места на
водотоковима у Републици
Србији

SWQI
представља
индикатор развијен од стране
Агенције за заштиту животне
средине тако да у себи садржи
десет
параметара
квалитета
физичко-хемијског
и
микробиолошког
квалитета
површинских вода (засићеност
кисеоником, БПК 5, амонијум јон,
pH вредност укупни оксиди азота
ортофосфати,
суспендоване
материје,
температура,
електропроводљивост
и
колиформне бактерије.
Већи део општине Ражањ припада
сливу Јужне Мораве на којој се
мери SWQI. Према подацима
Агенције за заштиту животне средине, у делу којом Јужна Морава пролази кроз општину
Ражањ, вредност SWQI измерена је као ''добар''. Ова вредност представља воде које се у
природном стању могу употребљавати за купање и рекреацију грађана, гајење других врста
риба (циприниде) и које се уз савремене методе пречишћавања могу употребљавати за
снадбевање становништва водом за пиће и у прехрамбеној индустрији.
Oвај показатељ се није променио у односу на период израде Стратегије.
Квалитет воде за пиће

Водом за пиће грађани општине Ражањ снабдевају се разнолико. Са градског водовода
воду добија становништво Ражња и села Шетка, Варош и Чубура. Овим видом снабдевања
питком водом покривено је нешто мање од 21% укупног стsановништва општине. У осталим
сеоским местима снабдевање се врши или преко мањих јавних водовода или се становништво
снабдева из сопствених бунара (хидрофори и сл.).
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Квалитет воде за пиће из јавног градског водовода врши се редовно једном месечно и
то узимањем једног узорка сирове воде и три узорка из мреже. Анализе су вршене од стране
Завода за јавно здравље Крушевац. Резлтати испитавања дати су следећим графиконима.
Вода за пиће у сеоским водоводима је непречишћена и у већини случајева нема
података о потрошњи. Контрола квалитета се не врши редовно. Једно узорковање је извршено
крајем 2010. године. Узето је 20 узорака са 17 сеоских водовода у 15 сеоских месних заједница.
Анализу је вршио Институт за јавно здравље Ниш. Од 20 узорака код 9 је констатована физичко
хемијска а код 12 микробиолошка неисправност. Седам узорака је било потпуно исправно и
може се употребљавати за пиће. Становништво се редовно обавештава о свим извршеним
мерењима.

Микробиолошка неисправност у мрежи
8.33%

2012

8.33%

2013

8.33%

2014

0.00%

0.00%

0.00%

2015

2016

2017

Физичко-хемијска неисправност у мрежи
16.67%

8.33%

0%
2012

2013

2014

0%

0%

0%

2015

2016

2017

Коришћење воде у домаћинствима

Од насељених домаћинстава у месним заједницама које се водом снабдевају са
градског водовода 95% је прикључено на систем.Водовод нема водомер који мери количину
сирове воде која уђе у систем па је немогуће измерити губитке у мрежи.Према јачини пумпи
које воду из бунара са изворишта упумпавају у систем и времену рада тих пумпи могуће је
проценити количину воде која уђе у систем.На основу фактурисаних количина ЈКП-а могуће је
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одредити количину испоручене финалне воде па се на тај начин може израчунати/проценити и
количина воде која се изгуби у систему.Тако се у систему за водоснабдевање са изворишта у
Брачину као прихватљива цифра за губитке у мрежи узима 40%, што је и количина коју
прихватају санитарни и водопривредни инспектор.
Фактурисана вода домаћинствима се разликује од месеца до месеца, што је и логично с
обзиром на различите потребе у различитим годишњим добима. Тако је најнижа количина
испоручена у 2016.години у месецу јануару и износи 4.100 m3 а највиша у месецу јулу и износи
6.242 m3.У односу на податак из 2011.скоро да и нема разлике у количини испоручене воде у
јануару, али је у јулу 2016. године испоручено 20% мање воде него у јулу 2011.
Према подацима ЈКП ''Комуналац'' актуелан број прикључака у домаћинствима износи
852.
Испоручена количина воде
према подацима ЈКП „Комуналац“
Година
Испоручена количина воде у m3
2012
71.559 m3
2013
62.985 m3
2014
56.260 m3
2015
62.654 m3
2016
55.514 m3
Укупно испоручена количина воде у посматраном периоду у односу на период 2008-2010
који се посматрао приликом израде Стратегије мања је за 7%.
Уколико се као референтна година узме 2016.година, просечна годишња потрошња воде
по становнику у општини Ражањ, рачунајући становнике прикључене на јавни водовод износи
око 21,7 м3 годишње или 21700 литара, односно око 60 литара воде по становнику дневно, што
је знатно испод републичког просека.
Проценат становника прикључен на јавни водовод и канализациону мрежу

Број становника – домаћинстава прикључених на водоводну мрежу није се знатно
променио. У односу на укупан број домаћинстава у општини то износи приближно 25%.
Проценат прикључења варира од места до места, па је тако највећи у Ражњу и Шетки где
износи и преко 90% од насељених домаћинстава, затим у Вароши и Чубури, Мађеру и Новом
Брачину, где се становништво прикључује на уређне водоводне системе.
У осталим месним заједницама највећи број домаћинстава се водом снабдева преко
заједничких сеоских водовода, а веома мали број је домаћинстава која немају воду у кући,
мада су забележени и такви случајеви.
Примарна и секундарна канализациона мрежа постоји само у Ражњу. Примарном
мрежом је покривено преко 95% територије насеља а на мрежу је прикључено око 90%
насељених домаћинстава.
Постројења за пречишћавање отпадних вода

На територији општине Ражањ не постоји ни једно постројење за пречишћавање
отпадних вода.
Постоји Генерални пројекат за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода
на територији општине Ражањ који предвиђа изградњу 14 постројења за по једну месну
заједницу и четири постројења за две или више месних заједница. Највећи проблем је то што
ни једна сеоска месна заједница нема изграђену канализациону мрежу, што представља један
од највећих проблема у загађењу животне средине на територији општине.
Извори нејонизирајућег зрачења од посебног интереса
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На територији општине Ражањ не постоји систематско мерење нејонизујућег зрачења
нити прецизни подаци о броју извора нејонизујућег зрачења.
Поред електричних уређаја и мобилних телефона који представљају изворе
нејонизујућег зрачења, а могу се наћи у сваком домаћинству у Ражњу, у значајне изворе такође
спадају и базне станице, трафо станице, антене, бандере.
Oтпад
Укупна количина произведеног отпада према врстама отпада

Организовано прикупљање и одвожење комуналног отпада, органског отпада, картона
и стакла, врши се само у Ражњу. ПЕТ амбалажа се организовано прикупља и одвози са
целокупне територије општине.
У привременом рециклажном центру се сходно могућностима врши рециклажа и
одвајање више врста чврстог отпада.
Организовано евидентирање количина, врста и састава комуналног отпада на
територији општине не постоји. Процењена просечна количина отпада у општини Ражањ је 0,9
kg/становнику/дан. У складу са овим проценама у општини Ражањ дневно се генерише 10 тона
отпада а на годишњем нивоу око 3700 тона.
Подаци преузети са информационог систена Националног регистра извора загађивања,
састав и количина комуналног отпада прикупљеног у 2015.години од стране ЈКП Комуналац
Ражањ, по годишњим добима као и средње вредности дати су следећом табелом:
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САСТАВ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

Анализа фракција у току сезонских анализа

Фракције
Папир и картон
Стакло
Биоразградиви
отпад
ПЕТ амбалажа
Други пластични
амбалажни отпад
Пластичне кесе
Остала пластика
Метал - ферозни
амбалажни
Метал - ферозни
остали
Метал алуминијумске
конзерве
Метал - остали
неферозни метали
(алуминијум, бакар
и др.)
Композитни

Пролећна
анализа
Летња анализа
Јесења анализа
Зимска анализа
Средња вредност
Количина
Количина
Количина
Количина
Количина
фракције Удео фракције Удео фракције Удео фракције Удео фракције Удео
(т)
%
(т)
%
(т)
%
(т)
%
(т)
%
1,60
5,90
1,70
7,02
1,30
4,91
0,90
5,96
1,38
5,92
0,60
2,21
0,30
1,24
0,90
3,40
0,00
0,00
0,45
1,94
8,50

31,37

7,70

31,82

13,10

49,43

4,80

31,79

8,53

36,71

1,90

7,01

2,10

8,68

1,20

4,53

1,40

9,27

1,65

7,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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(картон/восак,
картон/алуминијум)
Гума
Текстил
Фини елементи
Остало
УКУПНО

0,50
1,85
0,00
0,00
0,00
0,00
14,00 51,66
27,10 100,00

0,40
1,65
0,00
0,00
0,00
0,00
12,00 49,59
24,20 100,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00 37,74
26,50 100,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8,00 52,98
15,10 100,00

0,23
0,97
0,00
0,00
0,00
0,00
11,00 47,36
23,23 100,00

Количине прикупљеног отпада у 2015.години дате су следећом табелом:
КОЛИЧИНЕ ПРИКУПЉЕНОГ ОТПАДА

Врсте отпада
Комунални отпад из
домаћинстава,
предузећа и установа,
осим кабастог отпада
Кабасти отпад
Отпад са јавних
површина
Грађевински шут

Количине отпада прикупљених у току сезонских анализа
Пролећна
Летња
Јесења
Зимска
аналза
аналза
аналза
аналза
т/нед
т/нед
т/нед
т/нед

Средња
вредност
т/нед

32,00
2,60

28,00
2,90

24,00
1,50

19,00
1,10

25,75
2,03

1,60
0,90

2,40
0,50

1,30

0,50
0,20

1,45
0,53
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Депоније отпада - сметлишта

У односу на период писања Стратегије, новина у погледу одлагања отпада на
територији општине Ражањ је да су у току радње на изградњи Регионалне депоније ''Келеш'' за
Нишки регион управљања отпадом. Овом региону припадају град Ниш и општине Алексинац,
Дољевац, Гаџин Хан, Ражањ, Сврљиг и Сокобања. Припремни урбанистички планови за
изградњу депоније су израђени, а поступак за доделу концесија је обустављен два пута.
Што се тиче одлагања отпада у периоду до изградње регионалне депоније и статуса
комуналне депоније у Липовцу нема значајнијих помака у односу на период писања
Стратегије.
Количина издвојено прикупљеног, поново искоришћеног и одложеног отпада

На подручју општине Ражањ организовано издвајање и сакупљање секундарних
сировина врши се за ПЕТ амбалажу у свим месним заједницама, а стакло, картон и органски
отпад се одвајају у Ражњу.
ПЕТ амбалажа се одваја и пресује у Ражњу, у ЈП Комуналац Ражањ, а организује се и
прерада органског отпада у компост, такође у саставу ЈП Комуналац.
Климатске промене
Емисија гасова са ефектом стаклене баште (укупна потрошња примарне енергије по енергентима)

Као енергенти у зградарству у општини Ражањ користе се: Дрво, Струја, гас, лож уље,
мазут и угаљ.
Структура потрошње није се битно мењала у односу на период израде стратегије, с тим
што се бележи незнатно повећање коришћења пелета и природног гаса уместо огревног дрва.
На основу напред наведеног може се закључити да се укупна емисија CО2 у зградарству
(18122 т), односно по становнику општине Ражањ (1.9 т CО2) у зградарству која је
апроксимована за 2010 годину није битно променила у 2016. години.
Моторна возила

Индикатор који показује број регистрованих моторних возила на територији општине Ражањ
значајан је са аспекта животне средине због мерења загађења узрокованог интензитетом
саобраћаја и емисије угљен диоксида.
На основу података Републичког завода за статистику укупан број регистрованих возила на
територији општине Ражањ је у благом порасту.
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Број регистрованих моторних возила

1962

2009

2049

2132

2113

2011

2012

2013

2014

2015

1585

2010

Уколико се разматра преглед према врсти возила, највећи пораст остварен је у регистрацији
путничких аутомобила.
Врста возила
Mопеди
Moтоцикли
Путнички
аутомобили
Aутобуси
Теретна возила
Радна возила
Друмски тегљачи
Прикључна
возила
Укупно

2010
0
27

2011
2
18

2012
7
22

2013
6
29

2014
11
25

2015
9
22

1412
5
114
0
3

1522
8
135
3
3

1547
10
125
3
19

1574
10
116
1
30

1627
9
143
8
32

1603
8
144
13
40

24
1585

271
1962

276
2009

283
2049

277
2132

274
2113

Ако се као референтна година узме 2015.година, готово да на сваког четвртог
становника општине дође једно регистровано моторно возило
Међутим, и поред раста броја регистрованих возила, при поређењу са другим општинама у
Србији, не може се закључити о великом интензитету саобраћаја, па самим тим ни о
алармантним последицама по квалитет животне средине општине.
.
Интензитет туризма

У поређењу са интензитетом саобраћаја, још мање се може говорити о интензитету
туризма у општини Ражањ као о притиску на стање животне средине.
Подаци о броју ноћења домаћих и страних туриста су занемарљиви, будући да се ради
о изузетно малим бројкама. Републички завод за статистику врши праћења броја ноћења
домаћих и страних туриста на основу боравишне таксе која није утврђена у општини Ражањ.
Међутим, значајно је са аспекта животне средине нагласити потенцијал за развој
такозваног еко-туризма који би пратио развој руралног туризма у општини Ражањ.
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Природне атракције, нетакнута природа и незагађеност животне средине
индустријализацијом, нарочито у селима Ражањске општине пружају велики потенцијал за
развој еколошког туризма.

Спровођење законске регулативе и инвестиције
Успешност спровођења законске регулативе

Спровођење законске регулативе у области животне средине на територији општине
Ражањ врши се путем републичке и општинске инспекције.
У оквиру Одељења за друштвене делатности, општу управу, правне и заједничке
послове у Општинској управи Ражањ организован је Одсек за инспекцијске послове у оквиру
којег су систематизована радна места Инспектора за заштиту животне средине и Инспектора за
комуналне послове на којима ради један извршилац. Инспектор за заштиту животне средине
врши послове у складу са правима и дужностима утврђеним законским прописима који
регулишу област заштите и унапређења животне средине у делу где је одређена надлежност
општине. Инспектор заштите животне средине доноси решења, закључке, изриче и наплаћује
новчане казне, прати ток наплате посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине
и предлаже пројекте који ће се финансирати из ове накнаде. У 2011. години Инспектор је
сачинио седам записника са наложеним мерама као и три обавештења.
У Општинској управи Ражањ, постоји и систематизовано радно место пословаза
локални-економски развој и ангажовање на пословима за заштиту животне средине. Ови
послови обухватају вршење следећег:припрема решење о давању сагласности на студију о
процени утицаја пројекта на животну средину и одређивање обима и садржаја студије о
процени утицаја пројеката на животну средину, учествује у поступку техничког прегледа објекта
за које је издата сагласност на студију о процени утицаја на животну средину, израда стратешке
процне и плана и програма на животну средину, давање мишљења на одлуке о потреби израде
стратешке процене и плана и програма на животну средину, спровођење поступка давање
стратешке процене уз учешће органа и организација или јавности, оцена извештаја о
стратешкој процени и давање сагласности на извештај, организује послове праћења квалитета
ваздуха преко овлашћених правних лица и обавештава јавност о прекорачењима концетрације
загађујућих материја, припрема план квалитета ваздуха, предлаже програм заштите природе и
извештај о стању привреде на свом подручју, предлаже локални план управљања отпадом,
стара се о његовом спровођењу и предлаже начин уређивања и спровођења управљања
комуналним отпадом.
Ивестиције и текући издаци за заштиту животне средине

Општина Ражањ улагања у заштиту животне средине врши преко углавном путем
буџетског Фонда за заштиту животне средине, али и путем буџета општине и путем донација.
Буџетски Фонда за заштиту животне средине општине Ражањ основан је 2009. године
Одлуком Скупштине општине Ражањ (‘’Сл.лист општине Ражањ“ бр.6/09) у циљу финансирања
програма, пројеката и других активности у области очувања, одрживог коришћења, заштите и
унапређења животне средине на територији општине Ражањ.
Средства за рад Фонда обезбеђују се из: Апропријација обезбеђених у оквиру буџета
општине Ражањ за текућу годину; Дела наменских средстава од накнада за загађивање
животне средине које загађивач плаћа у складу са чл.85 Закона о заштити животне средине;
дела наменских средстава остварених од накнаде у складу са одредбом чл.85а Закона о
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изменама и допунама Закона о заштити животне средине; дела средстава остварених од
накнаде у складу са чл. 84 Закона о заштити животне средине; средстава остварених од
накнаде, у складу са одлуком о накнади за заштиту и унапређење животне средине општине
Ражањ; прихода остварених по основу међународне, регионалне и локалне сарадње и сарадње
са републичким органима на програмима, пројектима и другим активностима у области
заштите животне средине; прилога, донација, поклона и помоћи; средстава оствареним на
конкурсима за програме и пројекте и других средстава у складу са Законом.
Преглед планираних и утрошених
средстава буџетског Фонда за
заштиту животне у РСД
Планирани расходи Фонда
Укупно остварени приходи
Остварени приходи по републичким
прописима
Остварени приходи по општинским
прописима
Утрошена средства
Пренето

За годину
За годину
За годину
За годину
За годину
2012
2013
2014
2015
2016
2.500.000,00 3.000.000,00 15.250.000,00 3.595.000,00 4.395.000,00
1.727.990,60 1.542.413,89 1.722.857,57 1.738.761,55 1.807.602,68
424.929,60

0

0

0

0
0
0
0
1.303.061,00
100.608,00 1.639.944,72 10.017.520,78
684.492,00 2.630.117,00
1.627.382,36
/
/
1.054.269,55
/

СТАЊЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
SWOT анализа

SWOT анализа Ражањ

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

0

СНАГЕ
Диверзитет врста,
Велики број заштићених врста,
Резерват у ловишту
Ловна основа,
Станишта ретких врста,
Катастар природних вредности
Богатство шумама,
Шумска основа
Редовна активност пошумљавања
Квалитетно обрадиво пољопривредно
земљиште
Не постоји девастирано земљиште
Едукација пољопривредника
Квалитена пијаћа вода из водовода
Велика издашност бунара за 4 насеља
Више од 90% становништва прикључено на
неку водоводну мрежу
90% МЗ Ражањ прикључено на

-
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СЛАБОСТИ
Илегална сеча шума,
не постоји мониторинг квалитета
земљишта
не постоји контролисана употреба
минералних ђубрива и пестицида
не постоји шира зона санитарне заштите на
водозахвата локалног ситема
водоснабдевања у Брачину
Каптже и хлорисање водовода групе
грађана у сеоским МЗ
Неиспитаност квалитета пијаће воде из
индивидуалних бунара
канализациона мрежа не постоји у 22 од 23
МЗ
Септичке јаме и ђубране нису изграђене по
правилима грађевинске струке
Загађеност пијаће воде отпадним водама
Не постоји пречишћавање отпадних вода
Дистрибуциони систем локалног система

Службени лист општине Ражањ

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

канализациону мрежу
Генерални пројекат за прикупљање,
одвођење и пречишћавање отпадних вода
са претходном студијом оправданости на
територији општине Ражањ
Не постоје индустријске отпадне воде
Пројекат санације система
водоснабдевања Ражањ са изворишта
Брачин
Пројекат изградње регионалног
водосистема са акумулације Бован
(предвиђен за снабдевање 22 МЗ)
Добар квалитет ваздуха
Погодне ваздушне струје
Не постоје велики извори нејонизујућих
зрачења
Организовано прикупљање отпада у МЗ
Ражањ
Одлука о чистоћи
Локални план управљања отпадом
Редовно прикупљање отпада у Ражњу
Организовано и редовно чишћење
локалних путева
Организовано прикупљање и одвожење
медицинског отпада
Потписан међуопштински споразум о
изградњи регионалне депоније
Одвојено прикупљање ПЕТ амбалаже и
делимично папира и картона
Одвојено прикупљање и одлагање
фармацеутског отпада
Пројекат санације и рекултивације
депоније
Енергетски менаџер
2 године испитиван потенцијал енергије
ветра
Потенцијал биомасе
Удружење власника шума
Ловачка и риболовачка удружења
Задовољавајуће сповођење законске
регулативе
Задовољавајући капацитет инспекцијске
службе
Формиран фонд заштите животне средине

-
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водоснабдевања са изворишта у Брачину
лош, проблеми у летњим месецима
Старе пумпе и неадекватан систем
смањења воде након укључивања пумпи;
капацитети резервоара недовољни
Чести прекиди у водоснабдевању
постоји део водоводне мреже од азбестних
цеви
око 40% губитака у мрежи
Не постоји мониторинг квалитета ваздуха
Извори загађења ваздуха – ложишта и
употреба пестицида
не постоји мерење буке и утицаја ауто пута
на животну средину
Не постоји организовано прикуплјанје
отпада у 22 МЗ
Опрема у ЈКП стара и незадовољавајућа
Не постоји адекватно одлагање за
анимални отпад
Велики проблем прикупљања, одвожења и
одлагања отпада у сеоским МЗ
Слаби капацитети ЈКП
Мешање грађевинског отпада
Непостојање континуираног мониторинга
одлагања отпада на депонији
Неадекватно одлагање отпада
Велики број сметлишта
Не постоје подаци о посебним токовима
отпада
Не постоји енергетски биланс
Непостојање података
Не постоје мерења емисије гасова са
ефектом стаклене баште
Ниска еколошка свест грађана
Не постоје организације цивилног друштав
које се баве животном средином
Мали буџет општине – мале инвестиције
Мали капацитети службе за заштиту
животне средине

Службени лист општине Ражањ
МОГУЋНОСТИ

 Развијена законска регулатива
 Задовољавајући национални стратешки
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ПРЕТЊЕ

оквир,
Национални Фонд заштите животне
средине,
Статус земље кандидата за ЕУ,
Фондови ЕУ и међународни фондови,
Повољне кредитне линије,
Програм прекограничне сарадње СрбијаБугарска
Потенцијални инвеститори (еко привреда),
Неопходна међународна сарадња
Постојање регионалних институција
Добра сарадња са републичком
инспекцијом

 Неусклађеност законске регулативе
 Повећање надлежности локалне

самоуправе не прати рационализација
локалне самоуправе
 Низак стандард
 Низак буџет недовољан за учешће у
финансирању пројеката
 Статистички подаци са националног ниво
недосптупни, незадовољавајући или стари
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СТРАТЕШКИ ОКВИР
Визија
Визија - Еколошка општина са здравом пијаћом водом, чистим ваздухом, општина
где се производи здрава храна и чува животна средина
ПРИОРИТЕТИ
1. Унапређење система водоснадбевања и управљања отпадним водама
2. Унапређење система управљања отпадом
3. Подизање нивоа свести становништва у области заштите животне
средине
4. Подстицај одрживог коришћења природних ресурса
5. Подизање општинских капацитета за праћење стања животне средине

ПРИОРИТЕТ 1. Унапређење система водоснадбевања и управљања отпадним
водама
Идентификовани главнипроблеми
1. Неразвијена и неадекватна мрежа водоснадбевања
2. Неразвијена канализациона мрежа
3. Непостојање третмана отпадних вода
Стратешки циљеви
1. Развијена и адекватна мрежа водоснадбевања на територије целе општине
2. Успостављен систем управљања отпадним вода
ПРИОРИТЕТ 2. Унапређење система управљања отпадом
Идентификовани главни проблеми
1. Неадекватно одлагање отпада
2. Недовољан обухват становништва органозованим прикупљањем отпада
Стратешки циљеви
1. Успостављање система одлагања отпада према важећем законском оквиру
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2. Оганизованог прикупљања отпада на територији целе општине

ПРИОРИТЕТ 3. Подизање нивоа свести становништва у области заштите
животне средине
Идентификовани главни проблеми
1. Неедукованост и неосвешћеност становништва у области заштите животне
средине
2. Незаинтересованост за укључење у решавање проблема заштите животне
средине
Стратешки циљеви
1. Континуирана едукација становништва и привреде у области заштите животне
средине
2. Развој цивилног сектора и укључивања локалне заједнице у активности заштите
животне средине
ПРИОРИТЕТ 4. Подстицај одрживог коришћења природних ресурса
Идентификовани главни проблеми
1. Неконтролисана експлоатација природних ресурса и енергената
Стратешки циљеви
1. Одрживо газдовање природним ресурсима и енергентима
ПРИОРИТЕТ 5. Подизање општинских капацитета за праћење стања животне
средине
Идентификовани главни проблеми
1. Недовољно и нередовно мерење квалитета природних ресурса
2. Недовољни капацитети јавних служби које се баве з.ж.с.
Стратешки циљеви
1) Успостављање система редовног праћења квалитета природних ресурса
2) Развијени капацитети јавних служби за заштиту животне средине
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Општина Ражањ
СТРАТЕГИЈА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Визија
Општина Ражањ – Еколошка општина са здравом пијаћом водом,
чистим ваздухом, општина где се производи здрава храна и чува
животна средина
Приоритет 1.
Унапређење система
водоснадбевања и
управљања отпадним
водама
Стратешки циљ 1.1.
Развијена и адекватна
мрежа водоснадбевања на
територије целе општине
Стратешки циљ 1.2.
Успостављен систем
управљања отпадним вода

Приоритет 2.
Унапређење система
управљања отпадом
Стратешки циљ 2.1.
Успостављање система
одлагања отпада према
важећем законском
оквиру
Стратешки циљ 2.2.
Оганизовано прикупљање
отпада на територији целе
општине

Приоритет 3.
Подизање нивоа свести
становништва у области
заштите животне
средине
Стратешки циљ 3.1.
Континуирана едукација
становништва и привреде
у области заштите животне
средине
Стратешки циљ 3.2.
Развој цивилног сектора и
укључивања локалне
заједнице у активности
заштите животне средине
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Приоритет 4.
Подстицај одрживог
коришћења природних
ресурса

Приоритет 5.
Подизање општинских
капацитета за праћење
стања животне средине

Стратешки циљ 4.1.
Одрживо газдовање
природним ресурсима и
енергентима

Стратешки циљ 5.1.
Успостављање система
редовног праћења
квалитета природних
ресурса
Стратешки циљ 5.2.
Развијени капацитети
јавних служби за заштиту
животне средине
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АКЦИОНИ ПЛАН

Општина
Ражањ

Стратегија заштите животне средине 2012-2022
АКЦИОНИ ПЛАН
2018-2022

Визија - Еколошка општина са здравом пијаћом водом, чистим ваздухом, општина где се

производи здрава храна и чува животна средина
Приоритет 1.

УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ВОДОСНАДБЕВАЊА И УПРАВЉАЊА ОТПАДНИМ ВОДАМА
Стратешки циљ 1.1. Развијена и адекватна мрежа водоснадбевања натериторије целе општине
1.1.1.Спрецифични циљ: Смањење губитака у мрежи система за водоснадбевање Брачин за 15% до 2020.год
Број

Пројекат

ПАРТНЕРИ

Време

Износ и извор
финансирања

ИНДИКАТОРИ

ЈКП „Комуналац“
100.000 евра
Промењена пумпна
Ражањ
(30.000 € у првој
постројења,
Пројекат санације и реконструкције
1.1.1.1.
Општина Ражањ
2019-2020
години)
аутоматско
водоводног система
Јавно предузеће
Буџет општине
управљање
„Путеви Ражањ“
Ражањ
системом
1.1.2. Спрецифични циљ:Покривеност сеоских месних заједница водоводном мрежом ускађеном са важећим законским прописима
повећана за 80%
Број

Пројекат

ПАРТНЕРИ

Време
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Износ и извор
финансирања

ИНДИКАТОРИ
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ЈКП „Комуналац“
Ражањ
Санација постојећих сеоских
Општина
Ражањ
2018-2022
1.1.2.2.
водовода
Јавно предузеће
„Путеви Ражањ“
1.1.3. Специфични циљ: Решена дугорочна стратегија водоснадбевања до 2020.год.
Број

1.1.3.2.

Пројекат

ПАРТНЕРИ

Пројекат водоснабдевања северног
дела општине Ражањ

Време

ЈКП „Комуналац“
Ражањ
Општина Ражањ

2019-2022

Приоритет 1.

Саниран један
175.000 евра
сеоски водовод
35.000 евра годишње
годишње укупно 5
Општина и донатори
санација
Износ и извор
финансирања
1.200.000 евра
Општина Ражањ
Дирекција за воде,
Министарство
заштите животне
средине

ИНДИКАТОРИ
Изграђени
резервоари Ражањ и
Витошевац и
магистрални
цевовод између ова
два резервоара

УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА ВОДОСНАДБЕВАЊА И УПРАВЉАЊА ОТПАДНИМ ВОДАМА
Стратешки циљ 1.2. Успостављен систем управљања отпадним вода
1.2.1. Специфични циљ: Број становника обухваћен примарном и секундарном канализационом мрежом на територији општине повећан за
60%
Број

Пројекат

ПАРТНЕРИ

Време

1.2.1.1.

Пројектно техничка
документација за изградњу
секундарне канализационе
мреже за сеоске месне
заједнице

ЈКП „Комуналац“ Ражањ
Општина Ражањ
Јавно предузеће „Путеви
Ражањ“

1.2.1.2.

Пројекат изградње примарне и
секундарне канализационе
мреже за сеоске месне
заједнице

ЈКП „Комуналац“ Ражањ
Општина Ражањ
Јавно предузеће „Путеви
1465

Износ и извор
финансирања

2019-2020

130.000 евра
Буџет општине

2020-2022

2.500.000 евра
Буџет општине
Дирекција за воде

ИНДИКАТОРИ
Израђен Главни
пројекат за
решавање третмана
отпадних вода за
пет сеоских МЗ
Изграђена сабирна
мрежа и главни
колектор
за
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Ражањ“

Донатори

изабрана насељена
места

1.2.2. Специфични циљ: Проценат пречишћене од укупно прикупљене отпадне воде износи 60% до 2020.год
Број

Пројекат

ПАРТНЕРИ

Време

1.2.2.1.

Израда Главног пројекта на
основу генералног пројекта
за решавање проблема
третмана отпадних вода за
сва преостала насељена
места

ЈКП „Комуналац“ Ражањ
Општина Ражањ
Јавно предузеће „Путеви
Ражањ“

2020-2022

1.2.2.2.

Изградња ППОВ за Варош и
Ражањ

ЈКП „Комуналац“ Ражањ
Општина Ражањ
Јавно предузеће „Путеви
Ражањ“

2019-2020

1.2.2.3.

Изградња ППОВ за Скорицу
и Смиловац

ЈКП „Комуналац“ Ражањ
Општина Ражањ
Јавно предузеће „Путеви
Ражањ“

2021-2022

Приоритет 2.

Износ и извор
финансирања
360.000 евра
Буџет општине
Дирекција за воде,
Министарство
заштите животне
средине
350.000,00 евра
Буџет општине
Дирекција за воде,
Министарство
заштите животне
средине, донатори
300.000,00 евра
Буџет општине
Дирекција за воде,
Министарство
заштите животне
средине, донатори

УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
Стратешки циљ 2.1. Успостављање система одлагања отпада премаважећем законском оквиру
2.1.1. Специфични циљ: Трајно уклоњене и саниране дивље депоније до 2018.год
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ИНДИКАТОРИ
Израђен
Главни
пројекат
за
решавање третмана
отпадних вода за
насеља

Изграђено ППОВ

Изграђено ППОВ
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Број

Пројекат

ПАРТНЕРИ

2.1.1.1.

Израда Плана санације дивљих
депонија

ЈКП „Комуналац“
Општина Ражањ
Месне заједнице
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Износ и извор
финансирања

Време

2.1.1.2.

Санација и рекултивација депоније ЈКП „Комуналац“
„Липовац“
Општина Ражањ

2.1.1.3.

Санација дивљих депонија према
израђеном плану

2019

2022

ЈКП „Комуналац“
Општина Ражањ
Месне заједнице

Стално

2.000 евра
Општина Ражањ
200.000 евра
Општина Ражањ,
донације

10.000 евра
2.000 евра годишње
Општина Ражањ
Јавни радови

ИНДИКАТОРИ
Израђен катастар
дивљих депонија са
планом санације
Ревидирана
пројектно техничка
документација и
извршени радови на
санацији депоније
Уклољен и
адекватно одложен
отпад, уређено
земљиште
Постављено мин
20контејнера 5м3

2.1.2. Специфични циљ: Општина Ражањ је укључена у регионални систем управљања отпадом –Нишки регион- до 2020.год.
Број

2.1.2.1.

Пројекат

Учешће у изградњи регионалног
центра за управљање отпадом

ПАРТНЕРИ

Износ и извор
финансирања

Време

Општина Ражањ
ЈКП „Комуналац“
Општине региона

1467

2022

Х евра
Општина Ражањ
Министарство
заштите животне
средине
ИПА фонд

ИНДИКАТОРИ
Изграђен
регионални центар
за управљање
отпадом
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Општина Ражањ
ЈКП „Комуналац“
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2022

710.000 евра
Општина Ражањ
Министарство
заштите животне
средине
ИПА фонд

Изграђена трансфер
станица

2.1.3. Специфични циљ: Развијен систем одлагања посебних врста отпада до 2018.год
Број

2.1.3.1.

2.1.3.2.

Пројекат

Решење проблема одлагања
анималног отпада

Изградња рециклажног центра

ПАРТНЕРИ

Износ и извор
финансирања

Време

Општина Ражањ
ЈКП „Комуналац“

Општина Ражањ
ЈКП „Комуналац“
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2019

30 000 евра
Општина Ражањ
донације

2019-2020

300.000 евра
Прекогранична
сарадња Србија –
Бугарска
Општина Ражањ
ЈКП Комуналац
Министарство
заштите животне
средине
и оператери

ИНДИКАТОРИ
Постављени
контејнери за
анимални отпад и
успостављен систем
одвожења отпада на
третман

Изграђено
рециклажно
двориште
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Приоритет 2.

УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
Стратешки циљ 2.2. Оганизовано прикупљање отпада на територији целе општине
2.2.1. Специфични циљ: Сво становништво обухваћено организованим прикупљањем отпада до 2022.год
Број

Пројекат

ПАРТНЕРИ

Износ и извор
финансирања

Време

2.2.1.1.

Обезбеђење посуда за одлагање
отпада за сва насељена места

ЈКП „Комуналац“
Општина Ражањ

2019-2020

110.000 евра
Општина Ражањ
Донације
Министарство
заштите животне
средине

2.2.1.2.

Набавка возила за прикупљање
отпада

ЈКП „Комуналац“
Општина Ражањ

2019

120.000 евра
донације

ИНДИКАТОРИ

Набављено 300
комада 1.1м3
контејнера
Набављен један
камион смећар

2.2.2. Специфични циљ: Проценат одвојених секундарних сировина од укупно прикупљеног отпада износи 40% до 2022.год
Број

2.2.2.2.

Пројекат

Формирање зелених острва

ПАРТНЕРИ

Време

Месне заједнице
ЈКП „Комуналац“
Општина Ражањ
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2019-2020

Износ и извор
финансирања
50.000 евра
Општина Ражањ
Донације
Министарство
заштите животне
средине

ИНДИКАТОРИ

Комплетирано 30
зелених острва
(30*4 контејнера)
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Приоритет 3.

ПОДИЗАЊЕ НИВОА СВЕСТИ СТАНОВНИШТВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Стратешки циљ 3.1. Континуирана едукација становништва и привреде у области заштите животне
3.1.1. Специфични циљ: Уведени редовни едукативни и информативни програми и акције за становништво
Број

Пројекат

ПАРТНЕРИ

Износ и извор
финансирања

Време

1.000 евра
Буџетски Фонд за
Израда Плана и програма
3.1.1.1.
2019
заштиту животне
едукације становништва
средине
Општина Ражањ
8.000 евра
Укључивање деце предшколског и
НВО „Зелена Оаза“
Буџетски Фонд за
3.1.1.2
школског узраста у активности
Стална активност
Основне школе
заштиту животне
заштите животне средине
ПУ Лептирићи
средине
3.1.2. Специфични циљ: Подршка и едукација привреди и пољопривредницима у области заштите животне средине
Општина Ражањ
НВО „Зелена Оаза“
Основне школе

Број

3.1.2.1.

Пројекат

Подршка предузећима у увођењу
стандарда ИСО 14001 (ЕМАС)

ПАРТНЕРИ

Износ и извор
финансирања

Време

Општина Ражањ
Удружење
предузетника

1470

2022

8.000 евра
Буџетски Фонд за
заштиту животне
средине

ИНДИКАТОРИ
Израђен програм и
план
Организоване
радионице за децу
школског и
предш.узраста
ИНДИКАТОРИ
Редовно
информисање
предузећа о
могућностима
субвенција за
увођење стандарда
и учешће у истим

Службени лист општине Ражањ
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Едукација и подршка умрежавању
пољопривредника и привредника
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Општина Ражањ
Удружење
предузетника
Удружења
пољопривредника

19.12.2018.г.

Стална активност

5000 евра
Буџетски Фонд за
заштиту животне
средине

Организоване
едукације за
привреднике и
пољопривреднике

Приоритет 3.

ПОДИЗАЊЕ НИВОА СВЕСТИ СТАНОВНИШТВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Стратешки циљ 3.2. Развој цивилног сектора и укључивања локалне заједнице у активности заштите животне средине
3.2.1. Специфични циљ: повећан број организација цивилног сектора и њихових активности у области заштите животне средине
Број

Пројекат

ПАРТНЕРИ

Време

Износ и извор
финансирања

ИНДИКАТОРИ

Учешће у
активностима и
финансијска
Развој програма подстицаја НВО у
Општина Ражањ
3.2.1.1.
Стална активност
подршка
области ЗЖС
Локалне НВО
реализацији
активности НВО
3.2.1. Специфични циљ: Успостављен редован систем обавештавања и испитивања становништва о питањима животне средине
5.000 евра
Буџетски Фонд за
заштиту животне
средине

Број

Пројекат

3.2.1.1.

Укључивање МЗ у систем
информисања о питањима
заштите животне средине

ПАРТНЕРИ

Време

Општина Ражањ
Месне заједнице
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Стална активност

Износ и извор
финансирања
1.000 евра
Буџетски Фонд за
заштиту животне
средине

ИНДИКАТОРИ
Годишњи Извештај о
стању животне
средине за МЗ

Службени лист општине Ражањ

3.2.1.2.

Спровођење анкета о питањима животне
средине

Општина Ражањ
Месне заједнице
ЈКП „Комунално“
НВО
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Стална активност

1.000 евра
Буџетски Фонд за
заштиту животне
средине

Спроведена 1 анкета
годишње
Обухваћено
годишње 10%
становништва

Приоритет 4.
ПОДСТИЦАЈ ОДРЖИВОГ КОРИШЋЕЊА ПРИРОДНИХ РЕСУРСА
Стратешки циљ 4.1. Одрживо газдовање природним ресурсима
4.1.1. Специфични циљ: Заштићени подземни извори воде и водотокови
Број

Пројекат

ПАРТНЕРИ

Износ и извор
финансирања

Време

4.1.1.1.

Дефинсање и заштита зона
санитарне заштите око постојећих
изворишта

Општина Ражањ
Месне заједнице
ЈКП „Комуналац“

4.1.1.2

Чишћење, уређење и одржавање
пропусне моћи корита водотока II
реда и потока на територији
општине Ражањj

Општина Ражањ
Месне заједнице
ЈКП „Комуналац“

2022

Стална активност

4.1.2. Специфични циљ:Подстицај рационалне употребом воде, шума и земљишта
1472

ИНДИКАТОРИ

100.000 евра
Општина Ражањ
Буџетски Фонд за
заштиту животне
средине

Спроведени
истраживачки
радови и
дефинисане зоне

5.000 € годишње
Општина Ражањ
Буџетски Фонд за
заштиту животне
средине

Редовно чишћење
водотокова другог
реда и потока на
територији општине
Ражањ
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Пројекат

ПАРТНЕРИ

4.1.2.1.

Едукације пољопривредника о
адекватном третману земљишта

Пољопривредна
саветодавна служба
Ниш
Општина Ражањ

Стална активност

5.000 евра

Општина Ражањ
НВО „Оаза“
Месне заједнице

Стална активност

10.000 евра
20%
Буџетски Фонд за
заштиту животне
средине
80%
донације

4.1.2.2.

Кампања о одрживоје
експлоатацији природних ресурса

Време

Износ и извор
финансирања

Број

СТАТУС
Одржано једно
саветовање
годишње

Спроведена једна
кампања годишње

Приоритет 4.

ПОДСТИЦАЈ ОДРЖИВОГ КОРИШЋЕЊА ПРИРОДНИХ РЕСУРСА
Стратешки циљ 4.2. Унапређење енергетске ефикасности
4.2.1. Специфични циљ: Повећана енергетска ефикасност за 20% до 2020.год
Број

Пројекат

4.2.1.1.

Израда пројектно техничке
документације за повећање
енергетске ефикасности у јавним
установама и предузећима

ПАРТНЕРИ

Време

Општина Ражањ
Јавне установе
Јавна предузећа

2018-2019

Општина Ражањ
Јавне установе
2022
Јавна предузећа
4.2.2. Специфични циљ: Испитана могућност употребе биомасе и енергије ветра до 2016.год
4.2.1.2.

Извођење радова према п-т.
докумантацији
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Износ и извор
финансирања

ИНДИКАТОРИ

25.000 евра
КУЈУ, АЕЕ, МДУЛС,
МРЕ

Израђени пројекти
за 10 зграда

200.000 евра
АЕЕ, МРЕ, МДУЛС
донације

Повећана
ен.ефикасност у 4
јавне зграде

Службени лист општине Ражањ

Број

Пројекат

4.2.2.1.

Израда студије изводљивости
коришћења обновљивих извора
енергије

ПАРТНЕРИ
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Износ и извор
финансирања

Време

2022

Општина Ражањ
Приоритет 5.

30 000 евра
Општина Ражањ
МРЕ
донације

ИНДИКАТОРИ

Израђена студија

ПОДИЗАЊЕ ОПШТИНСКИХ КАПАЦИТЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Стратешки циљ 5.1. Успостављање система редовног праћења квалитета природнихресурса
5.1.1. Специфични циљ: Успостављен систем редовног праћења квалитета релевантних природних ресурса
Број

Пројекат

5.1.1.1.

Израда Плана праћења квалитета
природних ресурса

5.1.1.2.

Успостављање редевне анализе
квалитета земљишта

5.1.1.3.

Реализација Плана праћења
квалитета природних ресурса

ПАРТНЕРИ

Износ и извор
финансирања

Време

Општина Ражањ

Општина Ражањ

Општина Ражањ

2019

2020

2022

5.1.2. Специфични циљ: Ојачана инспекцијска служба и сарадња са релевантним институцијама
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1000 евра
Буџетски Фонд за
заштиту животне
средине
10.000 евра
Буџетски Фонд за
заштиту животне
средине, надлежна
Министарства
50 000 евра
Буџетски Фонд за
заштиту животне
средине, надлежна
Министарства

ИНДИКАТОРИ

Израђен план

Анализирано
најмање 30 узорака
земљишта

Извршене анализе
воде, ваздуха и буке

Службени лист општине Ражањ

Број

5.1.2.1.

5.1.2.2.

Пројекат

Израда катастра загађивача

Подизање техничких капацитета
инспекцијске службе

ПАРТНЕРИ
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Износ и извор
финансирања

Време

Општина Ражањ

Општина Ражањ
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2020

2022

10 000 евра
Буџетски Фонд за
заштиту животне
средине
25 000 евра
Буџет општине

ИНДИКАТОРИ
Урађен катастар
загађивача
Формирана
одвојена служба
(радник, опрема,
возило)

Службени лист општине Ражањ
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Приоритет 5.

ПОДИЗАЊЕ ОПШТИНСКИХ КАПАЦИТЕТА ЗА ПРАЋЕЊЕ СТАЊА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Стратешки циљ 5.2. Развијени капацитети јавних служби за заштиту животне средине
5.2.1. Специфични циљ: Ојачана служба локалне самоуправе
Број

Пројекат

ПАРТНЕРИ

Износ и извор
финансирања

Време

5.2.1.1.

Оснивање службе за заштиту
животне средине

Општина Ражањ

2022

25 000 евра
Буџет општине

5.2.1.2.

Унапређење људских ресурса
општинске управе у области
заштите животне средине

Општина Ражањ

Стална активност

10.000 евра
Буџет општине

ИНДИКАТОРИ
Формирана
одвојена служба
(радник, опрема,
возило)
Присутво радника
на најмање 2
едукације у области
зжс годишње

5.2.2. Специфични циљ: Повећан технички и стручни капацитет ЈКП
ПАРТНЕРИ

Износ и извор
финансирања

Број

Пројекат

Време

5.2.2.1.

Унапређење техничких капацитета
ЈКП

ЈКП „Комуналац“
Општина Ражањ

2022

5.2.2.2.

Унапређење људских ресурса ЈКП

ЈКП „Комуналац“
Општина Ражањ

2022
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25 000 евра
Буџет општине
донације
40 000 евра
Буџет општине
донације

ИНДИКАТОРИ
Набављена опрема
за унапређен систем
наплате услуга
Ангажована
минимално два
додатна радника и
набављено једно
возило

Службени лист општине Ражањ
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Финансијска улагања

За спровођење Стратегије заштите животне средине, односно Акционог плана за период од
2018-2022.године, неопходно је обезбедити средства у укупном износу од 7.242.000,00 евра, колико
је потребно за реализацију укупно 40 пројеката, односно програма. Овај укупан износ распоређен је
на различите изворе финансирања, од чега 34% пада на терет општине Ражањ, тј. буџетског фонда за
заштиту животне средине и самог буџета општине. Укупан износ који пада на терет општине износи
нешто преко 2,5 милиона евра за период од 2018-2022.године.
Остали извори финансирања Стратегије чине 65%, односно укупна улагања од 4.709.500,00
евра. У овим изворима највећи удео имају средства Републике Србије, односно средства
Министарства заштите животне средине и просторног планирања, али и друга средства са
националног нивоа, која обезбеђују друга министарства и државне агенције и фондови. Такође,
очекује се да се део средстава обезбеди и путем међународне помоћи и донација, као и
пријављивањем на конкурсе међународних донатора, у првом реду Европске уније.
Када је упитању динамика укупних улагања у спровођење Акционог плана, највећа улагања
очекују се у 2022.години, тј. петој години спровођења Акционог плана.
Највећи удео у укупним улагањима у спровођење Акционог плана припрада пројектима у оквиру
првог приоритета Унапређење система водоснадбевања и управљања отпадним водама, чак 72% од
укупних улагања. На други приоритет, Унапређење система управљања отпадом, одлази 19%
укупних улагања у спровођење Акционог плана. Најмање улагања, одлази на приоритет 3, Подизање
нивоа свести становништва у области заштите животне средине.
Приоритет
Унапређење система
водоснадбевања и управљања
отпадним водама
Унапређење система управљања
отпадом
Подизање нивоа свести
становништва у области заштите
животне средине
Подстицај одрживог коришћења
природних ресурса
Подизање општинских капацитета за
праћење стања животне средине

Укупан
износ

% у укупним
улагањима

5.115.000,00

70,63%

1.532.000,00

21,15%

29.000,00

0,40%

370.000,00

5,11%

196.000,00

2,71%

УКУПНО

7.242.000,00
100%
Табела 6.1.1. Расподела финансијских улагања према приоритетима

ОКВИР ЗА МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈУ
Израда документа Стратегије заштите животне средине општине Ражањ 2012-2022.године и
његово усвајање од стране Скупштине општине Ражањ не представља крај процеса. То је почетак
његовог најтежег дела – имплементације, односно спровођење активности ради постизања задатих
циљева. То је обавеза према нашим становницима и грађанима.
Будући да Стратегије имају сврху и вредност једино уколико се спроводе, неопходно је јасно
утврдити механизме њиховог спровођења, односно мониторинг спровођења и евалуацију,
вредновање спроведеног.
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Циљ мониторинга и евалуације је:
• Систематично и редовно прикупљање података;
•

Праћење процеса спровођења Стратешког документа (Циљева и пројеката)

•

Процена успешности реализације стратешког документа (циљева и пројеката)

Сврха мониторинга и евалуације је:
• Побољшање ефикасности и успешности спровођења Стратегије;
•

Предлагање измена на основу извештаја о спровођењу активности

Мониторинг и евалуација представљају целовито сагледавање спровођења Стратешког документа и
његовог акционог плана кроз:
• Праћење процеса имплементације
• Праћење резултата спроведених активности
• Процену утицаја које спроведене активности имају на квалитет животне средине
• Мониторинг се спроводи у континуитету за цео период трајања Стратешког документа
• Евалуација се врши једном годишње на основу достављених извештаја
Канцеларија за локални економски развој општине Ражањ на основу прибављених
извештаја о спровођењу Стратегије од стране свих одговорних институција за спровођење
конкретних пројеката сачињава Извештај о спровођењу Стратегије.
Вредновање спровођења Стратегије врши се мерењем индикатора у односу на њихове
почетне вредности, које су дате у Анексу Стартегије и у самом документу стратегије.
Током процеса израде Стратегије заштите животне средине дефинисане су две врсте идикатора:
1. СТАТУС резултата – који су дефинисани за сваки пројекат, односно програм
предвиђен акционим планом. На основу ових индикатора може се вршити провера и
праћење да ли су предвиђени пројекти реализовани и да ли су дали очекиван
резултат или производ.
2. СТАТУС утицаја – односно СТАТУС стања животне средине којима се дугорочно
посматрано прати утицај стратегије на сектор животне средине. Укупно је дефинисано
двадесет таквих индикатора чији су почетни резултати презентовани у анализи стања
сектора животне средине.
Извештај о спровођењу пројеката заједно са извештајем о мерењу индикатора чине Извештај
о евалуацији спровођења Стратегије заштите животне средине који се упућује најпре општинском
већу а затим и Скупштини општине на разматрање и усвајање.
Доступност Стратегије заштите животне средине општине Ражањ, односно информисаност и
обавештеност заједнице о степену њене реализација, од велике је важности, јер заинтересоване
стране треба да буду упознате како са напретком, тако и са активностима које могу предузети како би
помогли у остварењу циљева и приоритетадефинисаних овом Стратегијом. Из тог разлога, неопходно
је редовно обавештавати јавност о спровођењу Стратегије.
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На основу члана 68. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС“ ,
бр.135/04, 36/09, 72/09 и 14/06 и 76/2018) чл. 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14, 101/2016 и 47/2018) и члана 39. став
1. тачка 7. Статута општине Ражањ (број 9/08,3/11,8/12, 4/14 и 6/16),
Скупштина општине Ражањ на седници одржаној дана 18. децембра 2018. године
доноси

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 2018-2022 СТРАТЕГИЈЕ
ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ РАЖАЊ 2012 – 2022
Члан 1.
УСВАЈА СЕ Акциони план за период 2018-2022 Стратегије заштите животне средине
општине Ражањ за период од 2012 – 2022. године (у даљем тексту Акциони план).
Овај Акциони план је саставни део Стратегије заштите животне средине општине Ражањ за
период 2012-2022.
Члан 2.
За праћење и спровођење Акционог плана задужују се Општинска управа општине Ражањ, јавна
предузећа и установе.

Члан 3.
Саставни део ове Одлуке је текст Акционог плана за период 2018-2022.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објаљивања у „Службеном листу општине
Ражањ“.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ
Број: 501-56/18-11
У Ражљу, дана 18 децембра 2018. године
ПРЕДСЕДНИК
Миодраг Рајковић с.р.
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На основу члана 12. и 39.Закона о туризму ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010,
99/2011 - др. закон, 93/2012 и 84/2015) и чл. 32. став 1. тачка 4. и 6. Закона о локалној
самоуправи „ Службени гласник РС „ број 129/07 и 83/14-др. Закон,101/16-др.закон и
47/18) и члана 39. став 1. тачка 5 и 7. Статута Општине Ражањ („ Службени лист општине
Ражањ „ број 9/08 , 3/11, 8/12 , 4/14 и 6/16), Скупштина општине Ражањ, на седници
одржаној дана 18. децембра 2018. године доноси
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ РАЖАЊ

2018-2022

Члан 1.
УСВАЈА СЕ Стратегија развоја туризма општине Ражањ за период од 20182022.године.
Члан 2.
За праћење и спровођење Стратегије развоја туризма општине Ражањ задужује се
Туристичка организација општине Ражањ и Општинска управа општине Ражањ.
Члан 3.
Саставни део ове Одлуке је текст Стратегије развоја туризма општине Ражањ за
период 2018-2022.године.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу следећег дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Ражањ“.
Број: 332-21/18-11
У Ражњу:18. децембра 2018.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
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СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ
РАЖАЊ
2018-2022

Август, 2018.године
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САДРЖАЈ
Тим за израду стратегије
ОБРАЋАЊЕ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
1.ВИЗИЈА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА
2.ПОТЕНЦИЈАЛИ СРБИЈЕ У ТУРИЗМУ
2.1 Посебан осврт на рурални туризам- економски ефекти развоја туризма у руралним
подручјима Србије
3.ТУРИСТИЧКО- ГЕОГРАФСКА ДОСТУПНОСТ
3.1 ПРИРОДНО- ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПШТИНЕ РАЖАЊ
3.1.1 Географски положај
3.1.2 Рељеф
3.1.3 Климатске и хидролошке карактеристике
3.1.4 Биљни и животињски свет
3.2 ДРУШТВЕНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПШТИНЕ РАЖАЊ
3.2.1 Историја Ражња
3.2.2 Културно- историјско наслеђе
3.2.3 Становништво
3.2.4 Привреда
3.2.5 Манифестације
4. ОСНОВНА АНАЛИЗА РАЗВОЈА ТУРИЗМА У ОПШТИНИ РАЖАЊ
4.1 ТУРИЗАМ КАО ПРИВРЕДНА ДЕЛАТНОСТ
4.2 МАТЕРИЈАЛНА БАЗА ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА
4.3 SWOT АНАЛИЗА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ
4.4 ПОТЕНЦИЈАЛНИ РАЗВОЈНИ ПРАВЦИ ТУРИЗМА У ОДНОСУ НА РЕСУРСЕ
ОПШТИНЕ РАЖАЊ
4.4.1 Транзитни туризам
4.4.2 Кампинг туризам
4.4.3 MICE и конгресни туризам
4.4.4 Излетнички туризам
4.4.5 Екотуризам
4.4.6 Планински туризам
4.4.7 Спортско- рекреативни туризам
4.4.8 Наутички туризам
4.4.9 Рурални туризам
4.4.10 Ловни туризам
4.4.11 Културни туризам
4.4.12 Гастро понуда у сврху туристичког промета
4.4.13 Стари занати
4.4.14 Туризам посебних интереса
5. ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ РАЖАЊ
6. ЛИТЕРАТУРА
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На изради Стратегије развоја туризма општине Ражањ радили су:
Председник општине Ражањ
Добрица Стојковић
Начелник општинске Управе
Иван Ивановић
ВД директор Туристичке организације општине Ражањ
Милена Јанковић
Представник локалне самоуправе
Сандра Симић
Представник локалне заједнице
Славица Радосављевић
Председник МЗ Стари Брачин
Дејан Стевић
Предузетница
Јелена Мијаиловић
Директор Дома здравља „Др Милорад Михајловић“
Ненад Станковић
Канцеларија за локално- економски развој
Весна Живковић

Председник КУД-а „Сава Јеремић“ из Ражња
Зорица Живковић
Председник Спортског савеза општине Ражањ
Душан Ракић
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ОБРАЋАЊЕ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ
Планирати развој туризма у релативно скоријој будућности, у
једној од најнеразвијенијих општина у Републици Србији,
захтева велику мудрост и оптимизам.
Без обзира на неизвесне околности, вишедеценијског лошег
стања привреде у читавој држави, сматрамо да имамо
потенцијала да кренемо у развој ове области. Наш позитиван
став заснован је на геостратешком положају, културно
историјском наслеђу, незагађеном ваздуху, обиљу биљних и
животињских врста, прелепим пределима.
Вођени Стратегијом одрживог развоја, студијама и
истраживањима од националног значаја, развој туризма је
препознат као један од предуслова за привредни развој, излазак из круга
најнеразвијенијих, основ за отварање нових одрживих радних места, останак кадрова и
подстицај низу других позитивних кретања у нашој руралној средини.
У име општине Ражањ, захваљујем се свима који су учествовали у изради Стратегије
развоја туризма општине Ражањ за период 2018.до 2022.године у жељи да његовом
применом будемо сви задовољни.
Председник општине Ражањ
Добрица Стојковић

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Много је разлога да се туризам у Србији сматра делатношћу са изразитим шансама за
развој, посебно на нивоу локалних структура, где се очекује перманентан раст, како због
великог броја ресурса тако и због њиховог квалитета.
Планирање и развој туризма једне општине базира се на анализи друштвеног и
економског стања, како у општини тако и у њеној околини, који су често у нескладу.
Стога је неопходно темељно уочити све чиниоце који утичу, или би могли да утичу, на
развој туризма. Планирањем развоја туризма општина доноси одређене одлуке које се
спроводе у будућности и тиме одређује правац привреде, односно у овом случају,
привредне делатности- туризма. Због специфичне комплексности туризма као привредне
делатности , израда Стратегије развоја туризма мора да обухвати веома широку лепезу
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утицаја. Основни задатак Стратегије јесте да одреди визију будућности, пружи решење
друштвених, економских, техничких и институционалних проблема, као и проблема који
се у овој делатности јављају у Општини и њеној околини, а такође и да прикаже
могућности прилагођавања трендовима развоја туризма у земљи и свету.
Стратегија развоја туризма општине Ражањ за период 2018-2022 године настала је као
резултат препознавања значаја и интереса економског развоја општине, кроз развој
туризма, као привредне гране. Развојем туризма подстиче се равномеран привредни
развој, коришћењем природних и културно- историјских ресурса у туристичке сврхе, што
ствара претпоставке за развој терцијарних привредних грана, а самим тим и потребу за
отварањем нових радних места и свакако боље услове живота у Ражњу. Имајући у виду
значајне, квалитетне и разноврсне потенцијале са којима располаже општина Ражањ, као и
велику мотивисаност и жељу да Ражањ заузме место као препознатљива туристичка
дестинација са развијеним пратећим услугама, Општинско веће општине Ражањ је донело
решење број 332-9/18-01 на седници одржаној 5.јула 2018.године и именовање Комисије
за израду Стратегије. Поред именоване Комисије, у изради Стратегије развоја туризма,
учествују представници локалне самоуправе, пословног сектора и јавних предузећа.
Задатак Комисије за израду Стратегије је да обезбеди посредно учешће свих локалних
друштвених група за чији интерес се ова Стратегија и развија. Још један од примарних
задатака јесте усклађивање Стратегије развоја туризма општине Ражањ са Стратегијом
развоја туризма Републике Србије за период 2016- 2025, Стратегијом заштите животне
средине општине Ражањ 2012-2022 и Програмом развоја спорта општине Ражањ 20152018.
Циљ студије је да се анализом укупног туристичког потенцијала општине Ражањ са
становишта туризма и рекреације утврде правци развоја туризма и активности слободног
времена, дефинисање стратешких циљева приоритета и мера. Да се на основу утврђених
оцена вредности туристичких потенцијала дефинишу простори са јаким потенцијалима за
развој, затим простори који немају потенцијала, и на крају простори који могу бити
стубови развоја, али је потребно решавати одређене недостатке. Тиме је циљ да се утврди
структура простора са различитим потенцијалима за развој туризма на територији
општине Ражањ.
Очекивани резултати примене Стратегије су повећање девизног прилива, домаћег
туристичког промета, као и раст запослености путем туризма кроз бављење туристичком
делатношћу и пратећим гранама, а у циљу трансформације Ражња у конкурентну
туристичку дестинацију.
1. ВИЗИЈА СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ТУРИЗМА
У последњих двадесетак година, туризам се, како у позитивном, тако и негативном смислу
развио у важан фактор у контексту одрживог развоја, и као релевантна привредна грана
доживео велике промене. У оквирима ЕУ туризам представља један од највећих
привредних сектора са 9% запослених и 9% учешћа у потрошњи. Такође представља једну
од пет извозних категорија у 83% свих земаља света и главни извор девизне зараде
уготово 38% земаља. Отуда има и једну од главних улога у привреди многих земаља, као
извор запошљавања и начин борбе против сиромаштва. Према предвиђањима Светске
туристичке организације (WТО) број долазака туриста у Европу до 2020.године износиће
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720 милиона. Овакав очекиван развој подразумева озбиљан ризик за животну средину и
благостање становништва, али и за туризам као привредну грану.Основне промене састоје
се у главним мотивима путовања, новим производима и услугама које туризам прате, као
и начину промоције. Битну улогу расту и развоју туристичке понуде допринео је интернет,
повећана безбедност и сигурност путника, све приступачнија ценовна политика ширем
кругу корисника, као и бржи, чешћи, разноврснији и знатно побољшани превоз. То је
условило и све захтевнијег туристу, који тражи све већи квалитет услуге, нижу цену, бољу
понуду, виши ниво пропратних садржаја, коме развој туристичке понуде, кроз све већу
конкурентску борбу, омугућава одабир различитих избора туристичких трендова и
понуда. Неки од најтраженијих туристичких трендова везани су за: здравствени,
образовни, авантуристички, рекреативни туризам, туризам као инструмент престижа,
корисно искоришћење слободног времена, одмора, упознавања, и многих других видова
туристичке понуде.
Са порастом слободног времена, зараде и модних трендова, 180 милиона европљана иде
на одмор сваке године. Авантуристички дух све је уочљивији код савремених туриста, као
и већа потражња за летовањима која су пуна активности у природи, културних и
рекреативних садржаја. Примећено је да већина туриста избегава дестинације са
нарушеном животном средином. Евидентно је померање туриста према источном
Средоземљу и Централној и Источној Европи. Путовање постаје све брже, лакше, док су и
најудаљеније дестинације релативно доступне. Коначно, туризам је у земљама ЕУ једна од
најважнијих социјалних и економских активности, која запошљава преко седам милиона
људи.Следећи облици туризма су издвојени као приоритетни:
Рурални туризам подразумева и укључује спектар активности, услуга и додатних
садржаја које организује рурално становништво на породичним газдинствима у циљу
привлачења туриста и стварања додатног прихода. Рурални туризам укључује различите
облике туристичке активности које свака рурална средина треба да идентификује и створи
услове за њихову примену.
Производ пословног туризма укључује индивидуална лица који путују у одређене
дестинације из професионалних разлога. С друге стране, МИЦЕ туризам представља
производ као организован облик путовања који је такође повезан с пословним мотивима.
Овај производ укључује, дакле, све људе с пословним мотивима, искључујући раднике на
привременом раду .
Постоји битна разлика између здравствених и велнес туристичких производа.
Здравствени туризам повезан је с клијентима са разним здравственим проблемима који
путују ради терапија/третмана које ће им помоћи да побољшају своју здравствену
ситуацију. Велнес туризам се тиче клијената доброг здравља а који су у потрази за
третманима који ће им омогућити одржавање тог статуса. Данас су здравствени и велнес
клијенти у потрази за бољим здрављем, смањењем прекомерне тежине,смањењем ефекта
старења, смањењем бола и нелагоде, уклањањем стреса, што су и главни мотиви одабира
овог производа. Тражња за спа/велнес производима константна је током целе године.
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Производ посебних туристичких интереса састоји се од више тржишних ниша, а
представља одморишну активност која се догађа у необичном, егзотичном, удаљеном или
дивљем окружењу. Уско је повезан са високим нивоом учествовања у активностима од
стране туриста, а најчешће се догађа на отвореном простору. Корисник очекује да доживи
одређени ниво (контролиисаног) ризика и/или узбуђења, или, с друге стране, мирноће при
чему жели првенствено да тестира своје способности у преферираној активности. Када се
одабира производ посебних интереса, одабира се или одређена дестинација која жели да
се посети, или се одабира активност која жели да се проводи. Бројне тржишне нише овог
производа, најчешће се деле на благе (енгл. софт) и грубе (енгл. хард) активности.
Догађај – манифестација је континуирана активност која се догађа једном годишње, а
која промовише туризам одређене дестинације путем аутономне привлачне снаге самог
догађаја, те потиче госте на директно учествовање и укљученост. Да би постали део
туристичке понуде неке дестинације, догађаји, по правилу, морају да привлаче учеснике
и/или посматраче који нису део локалне заједнице. Туризму се генерално придаје све већи
значај, али и очекивања туриста су све већа, као и њихова жеља за специфичним
доживљајима. Управо ту се огледа посебна улога манифестација у савременом туризму.
Манифестације су интегрални део туризма, али и нераскидиви део људске цивилизације
од њеног настанка. Дакле, манифестације су глобални феномен који све више добија на
значају кроз индустрију догађаја. Термин манифестација потиче од латинске речи
манифестаре која значи – објавити, јавно наступати у сврху заједничког изражавања
припадања једном циљу. Савремено значење речи манифестација је карневал, фестивал,
смотра, свечаност и друго, а може се користитии термин – организовани догађај.
Најпознатије манифестације су управо карневали (одизраза: carne vale=збогом месо), а
кључне особине су изједначавање свих људи (без обзира на статус) и препуштање
уживању у веселој атмосфери. Најпознатији карневали су они у Рио де Жанеиру и
Венецији. Организовани догађаји могу бити и покретачи развоја туризма одређене
државе/регије будући да су оне све важнији чинилац при доношењу одлуке о путовању.
То проистиче из афинитета модерних туриста који желе да посете нове дестинације и кроз
манифестације упознају недовољно познате културе, забаве се и стекну нова искуства.
Једна од основних карактеристика манифестације је да остају запамћене као јединствени
доживљаји за све њихове посетиоце.Особине и значај манифестација:
 Друштвени / културни значај – очување и промоција традиције и културне баштине,
 Извор прихода,
 Ефикасно средство за привлаћење домаћих и страних туриста,
 Прилика за ангажовање локалних ресурса, извођача и предузимача,
 Ресурс за промоцију саме дестинације, локалне културе, друштвених вредности,средине
као и саме државе, где се одржава манифестација.
Oдрживи туризам у свом најчистијем смислу, подразумева привредну грану која врши
минималан утицај на животну средину и локалну културу, истовремено помажући
стицање зараде, нова радна места и заштиту локалних екосистема. Наиме, то је одговоран
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туризам који се пријатељски односи према природној и куллтурној баштини. Још увек
непостоји јединствено прихваћена дефиниција одрживог туризма, која претпоставља не
само поштовање принципа одрживог развоја, већ и етичке промене код свих учесника у
туристичком процесу. Неопходно је побољшати квалитет живота, економски развој,
индивидуално осећање благостања и то путем смањеног коришћења необновљивих
ресурса и притиска на животну средину и човека. Мада се постигла одређена сагласност о
томе шта је одрживи туризам, постављено је кључно питање: Како одрживи развој
претворити у праксу у области свих туристичких активности - од масовног, до туризма у
природи и специјалних видова туризма. Схватила се неопходност идентификације
грешака које су довеле до деградације многих туристичких одредишта широм света, услед
неконтролисаног развоја туризма и постављања нове основе за развој туризма чији ће
утицај на животну средину бити коригован. Најједноставнија дефиниција јесте да се под
одрживим туризмом подразумева "сваки вид туризма који доприноси заштити животне
средине, социјалног и економског интегритета и унапређивању природних, створених и
културних вредности на трајној основи". Главни циљ оваквог вида туризма је да се
омогући људима уживање и стицање знања о природним, историјским и културним
карактеристикама јединственог окружења, уз очување интегритета места и подстицање
економског развоја и добробити локалне заједнице. Одрживи туризам обухвата све
сегменте привреде уз упутства и критеријуме који подразумевају смањење утицаја
туристичког промета на животну средину, нарочито коришћење необновлљивих ресурса, а
дају допринос туристичкој делатности, одрживом развоју и заштити животне средине.
Примећено је да већина туриста избегава дестинације са нарушеном животном средином.
Одрживи туризам укључује активности које имају незнатан негативан утицај на животну
среидну. Нажалост, у Србији је евидентан недостатак одговарајуће инфраструктуре, која
би подржала развој одрживог туризма. Такође недостаје ефикасно и адекватно планирање
управљања отпадом у туристичким местима, у функцији што мањег негативног утицаја
туристичких активности на животну средину. Посебан акценаат потребно је ставити на
"развој еколошки пријатељских" технологија.
Eкотуризам је еколошки одговорно путовање и посета у релативно очувана подручја,
ради уживања у природи (и пратећим културним одликама - како из прошлости, тако и
садашњости) уз унапређење заштите природе, мали негативни утицај посетилаца и
користан активан утицај на локално становништво. Туризам је кључ ка развоју светске
економије, односно - Туризам, то су послови, инфраструктура и развој. Ове дефиниције
туризма од стране Светске Туристичке Организације (WТО) на најбољи начин осликавају
значај и промене које ова привредна делатност (укупно четврта по економском значају!)
уноси у светску економију. Туризам, дакле, има велики, али и растући значај за глобалну
економију, а нарочито за економије држава у развоју. То је разлог да зашто се овој
делатности посвећује велика пажња и у развој туризма улажу знатна средства. Ова
специфична грана привреде је покретач развоја других привредних делатности, нарочито
инфраструктуре и пољопривреде. Важна карактеристика туризма, у светлу актуелне
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економске кризе је његов потенцијал да буде покретач опоравка економије и повећања
запослености становништва.
2. ПОТЕНЦИЈАЛИ СРБИЈЕ У ТУРИЗМУ
Потенцијали Србије у области туризма су веома значајни. То се нарочито односи на
могућност креирања туристичких понуда припремљених за различите категорије туриста
и прилагођених актуелним светским трендовима у туризму. Предности наше земље
огледају се у следећем низу параметара:
 Близина Србије емисионим туристичким тржиштима, пре свега чланицама ЕУ;
 Повољне цене за посетиоце из иностранства;
 Недовољна познатост, али и атрактивост Србије као туристичке дестинације;
 Разноврсност солидно очуваних природних и цивилизацијских тековина;
 Могућност креирања повољних туристичких аранжмана за најразличитије категорије
туриста (млади, сениори, породице, пословни људи, авантуристи, итд.);
 Атрактивност и глобална препознатљивост српских манифестација (које сваке године
привлаче све већи број посетилаца).
Сеоски туризам: Србија годишње заради око 10 милијарди динара од сеоског туризма
или једну шестину од укупног туристичког бруто домаћег производа. Са бољом
искоришћеношћу потенцијала, учешће би могло да буде и веће. У сеоским подручјима
Србија има 32.000 лежајева - регистрованих и нерегистрованих, од којих је 10.000 кревета
у сеоским домаћинствима. Рурални туризам је посебно развијен у западној и централној
Србији и Војводини, а сви мастер планови за туристичке дестинације фокусирају се на
развој сеоских средина, као што су Стара планина, Горње и Доње Подунавље. Тај развој
подразумева и укључивање културних ресурса и бања, јер, Србија поседује велико
неискоришћено природно и културно богатство и велики потенцијал за развој. Сеоски
туризам је велика шанса за нова радна места, али и већу искоришћеност смештајних
капацитета и превазилажење сезоналности сеоског туризма.
Туризам је веома важан сегмент привреде и представља грану која даје могућност за
развој целе друштвене заједнице. Производи и услуге многих делатности које учествују у
формирању туристичког производа (трговина, саобраћај, пољопривреда и др.), остварују
велики пласман кроз туристичку потрошњу. Учешће туристичко - угоститељске привреде
у друштвеном производу Републике износи око 2% а у укупном извозу роба и услуга до
9%. Развој и организација садржаја туристичке понуде Србије одвија се кроз туризам
великих градова, транзит на главним магистралним правцима, планински, бањски, ловни,
сеоски, етно и еко туризам у очуваним природним срединама, наутички туризам на
Дунаву. Туристичко - угоститељску привреду Србије чини 1938 предузећа, од којих су
1273 хотелско-угоститељска (65,7%) и 665 туристичка (34,3%). Укупан број запослених
износи око 23.030 радника. Туризам Републике располаже са око 88.000 лежајева (у
основним 36.000 а у комплементарним 22.000 смештајних јединица). Највећи број
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капацитета налази се у бањским и планинским центрима. Категоризацијом објеката
постојећа понуда систематски се прилагођава стандардима међународног тржишта.
2.1 Посебан осврт на рурални туризам- економски ефекти развоја туризма у
руралним подручјима Србије
Рурална подручја Србије обухватају чак 70- 85% територије Србије и у њима живи 4355% укупног броја становништва. Од укупно 165 општина у Србији, 130 се сврставају у
руралне.
Једна од битних карактеристика ових области је ниска густина насељености и износи 63
становника по квадратном километру, што је мање у односу на национални просек (97
становника по квадратном километру), и значајно мање у поређењу са урбаним областима
(289 становника/км2). Природне карактеристике ових подручја се оцењују као изразито
повољне.
Рурални простор Србије одликује велика концентрација природних ресурса попут
пољопривредног земљишта, шума, вода и другог са очуваним екосистемима и
биодиверзитетом. Такође, богатство културних ресурса, као и очувана традиција народа
који живе на овом простору, представља једну од предности ових области. Природни и
културни ресурси, уз хумане ресурсе, представљају најзначајније елементе руралне
ресурсне основе Србије.
Међутим, упркос могућностима које пружа богата и разноврсна ресурсна основа, у развоју
руралних подручја се уочавају бројни проблеми и ограничења, што потврђују и њихове
економске карактеристике. У односу на урбана, рурална подручја бележе нижи остварени
друштвени пројзвод по становнику, што је показатељ њиховог заостајања у привредном
развоју. Анализа привредне структуре ових области указује на велику зависност руралне
економије од примарног сектора, посебно пољопривреде. Истовремено, то указује и на
проблем ниско диверзификоване активности и прихода популације која живи у руралном
подручју. Ситуацију додатно отежава чињеница да су продуктивност и интензивност
српске пољопривреде испод европског просека. Висока је стопа незапослености (око
21%), која указује на недостатак нових радних места и проблем запошљавања. Све ове
економске околности утицале су да се списку развојних проблема руралних подручја
додају још и депопулација односно напуштање ових области од стране становништва, и то
пре свега оне млађе и образованије популације. Ради се о миграцијама на релацији
рурална- урбана подручја односно село- град, где млађе становништво „у потрази за
бољим животом“ прелази у урбане просторе, градове, док у сеоским подручјима остају
претежно старачка домаћинства. Као последица таквих демографских кретања, у
руралним подручјама се бележи све неповољнија старосна и образовна структура
становништва. Погоршање ових структура становиштва директно се негативно одражава и
на квалитет хуманих ресурса.
Тако неповољне демографске тенденције значајно угрожавају економски развој руралних
области, јер су хумани ресурси кључни у том процесу. Као последица свих ових појава и
заостајања у развоју у дугом периоду, данас рурална подручја Србије одликује велико
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сиромаштво, што је сасвим у супротности са њиховим ресурсним потенцијалима. Зато се у
последње време чине покушаји, по узору на европску праксу, да се примене неки нови
модели економског оживљавања руралних подручја и то путем диверзификације
економских активности. У том процесу опредељења развоја не пољопривредних
делатности у руралним подручјима, туризам се, због својих бројних предности у односу
на неке друге делатности, издвојио као једна од значајних активности чији се развој
подстиче и националном политиком руралног развоја. Економски ефекти руралног
туризма Развој туризма у руралним подручјима, односно руралног туризма, може да
произведе бројне економске и неекономске ефекте.
Развојем руралног туризма се постижу бројни економски и неекономски ефекти, како на
развој самих пољопривредних газдинстава, као и на развој целокупне локалне заједнице,
као што су: развој недовољно развијених подручја, запошљавање већег броја чланова
домаћинства, остваривање „невидљивог извоза“, пласман пројзвода домаће радиности
(вез, плетиво, народне ношње и сл.), а самим тим и на очување обичаја и повратак старих
заборављених заната, стварање могућности за повратак становништва у рурална подручја,
проширење основа развоја туризма и повећање прихода од ове делатности и друго.
Очекивање да туризам допринесе бржем развоју и ревитализацији руралних подручја
Србије темељи се, пре свега, на могућим економским ефектима од развоја ове делатности.
Као најзначајнији се,с обзиром на тежак економски положај руралне популације, могу
издвојити раст запослености и прихода становништва. Туризма има директне ефекте на
оне учеснике понуде који директно продају услуге туристима. Развој туризма пружа
могућност сеоским домаћинствима, да уз минималне инвестиције запосле чланове свог
домаћинства и обезбеде додатни извор прихода. Бављење овом делатношћу пружа
могућност да сеоска домаћинства остваре приходе и од пласмана производа из домаће
производње , као што су пољопривредни производи, производи домаће радиности и сл.
Важно је истаћи да развој руралног туризма, осим што може да допринесе економском
оснаживању руралне популације, доприноси и јачању локалних и регионалних економија,
као и целокупне економије. Имајући у виду велику зависност руралне економије од
пољопривреде, значајна је чињеница да развој руралног туризма нарочито подстиче развој
пољопривредне делатности у руралним подручјима, да развој туризма позитивно утиче
готово на све привредне и непривредне делатности, односно развој целокупне економије.
Рурални туризам се ослања првенствено на домаћу тражњу из урбаних подручја, тако да
би његов интензивнији развој могао да допринесе преливању дохотка из привредно
развијених урбаних региона у недовољно развијена рурална подручја. Привредни развој
Србије карактерише неравномерност, нарочито изражена у развоју руралних и урбаних
подручја . Рурална ресурсна основа се оцењује као богата и разноврсна и пружа готово
идеалне услове за развој различитих облика активности и делатности, а нарочито погодује
развоју разних видова туристичких активности.
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3. ТУРИСТИЧКО- ГЕОГРАФСКА ДОСТУПНОСТ

Слика бр.1
Положај Општине у Републици Србији

Слика бр.2
Положај Општине у Нишавском округу

Туризам као хетерогена делатност обухвата широк спектар различитих могућности за
активирање одређеног простора. У овом делу потребно је навести и анализирати све
ресурсе које Општина поседује како би се они што адекватније могли искористити за
потребе развоја туристичке понуде. Евидентирање постојећих потенцијала, односно
ресурса представља инвентаризацију простора, коју је неопходно детаљно анализирати,
како би се утврђени потенцијали у дужем временском периоду, кроз Стратегију могли и
валоризовати.
3.1 ПРИРОДНО- ГЕОГРАФСКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПШТИНЕ РАЖАЊ
3.1.1 Географски положај
Општина Ражањ се налази у југоисточној
Србији и припада Нишавском округу.
Простире се на површини од 289 километара
квадратних.
Општина Ражањ има јако повољан
географски положај. Налази се на раскршћу
Балканске и Карпатске Србије и Великог и
Јужног Поморавља (планина Буковик изнад
седишта општине представља чвориште).
Припада Нишавском округу и окружена је
Слика бр3. Географски положај Општине

општинама: Крушевац, Ћићевац, Алексинац,
Сокобања, Бољевац и Параћин са којима је,
релативно добро, повезују три регионална путна правца. Њеном територијом пролази
најзначајнија републичка друмска саобраћајница Коридор 10, аутопут Београд – Ниш.
Ражањ се налази на 55 км од Ниша према Београду, на надморској висини од 264 м.
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Железничке станице Браљина и Ђунис на прузи Београд – Ниш, налазе се западно од
Ражња, удаљене 10-так километара. Најближи, Нишки аеродром се налази на око 50
километара од подручија општине Ражањ.
Дужина путева је око 102 км од чега су 92 км путеви са асфалтном подлогом. Веза
Општине са окружењем остварује се са преко 38км регионалних путева а друмске
комуникације употпуњује и 64км локалних путева унутар општине Ражањ.
3.1.2 Рељеф
Рељеф је заталасан, из долине Јужне Мораве прелази у подгорине Кучајских планина,
Ртња, Озрена, Буковика са највишом тачком општине (Букова глава 894 м, познат и као
Букова пољана) и превојем Мечке. Претежни део територије има равничарски карактер.
Рељеф територије општине формиран је под динамичним утицајем тектонских покрета.
Овај предео чине стене стваране на копну и у мору у свим геолошким раздобљима.
Основне црте у морфологији овог простора чини поморавље, побрђе и венац Послонских
и Буковичких планина. У тим оквирима се могу издвојити три различите целине, са
Слика бр.4 Пејзаж

интересантним
долинским,
брежуљкастим и планинским рељефом.
Долински појас, обухвата алувијалну
раван Јужне Мораве и њених притока са
средњом надморском висином од 150м.
Побрђе, чини прелазни појас од
долинског ка планинском ободу просечне
надморске висине од 350м. Планински
појас, који се наслања на претходни и
простире се на истоку до планине
Буковика (893м) а на западу до

Послонских планина.
На територији општине нису вршена детаљна истраживања минералних сировина са
аспекта билансирања резерви, делимичним истражним радовима идентификоване су
следеће минералне сировине: кварцни песак (у пределу Послонских планина), графит (у
пределу Горуновог потока), руда антимона и бакра (слив реке Крћеве).

3.1.3 Климатске и хидролошке карактеристике
Облачност и падавине представљају битан фактор за пољопривредну производњу.
Стварање прецизне слике о климатским карактерисртикама општине Ражањ представља
тежак задатак, собзиром да постоји само једна хидрометеоролошка станица у Ћуприји.
За сагледавање климе потребно је издвојити две целине: подручје које се пружа од Јужне
Мораве према планинским деловима и клима на планинским подручјима.
- Климатске карактеристике долине Јужне Мораве
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Средња годишња температура ваздуха у јужноморавском долинском простору износи око
11°C. Најхладнији месец је јануар са средњом температуром - 0,8°C , а најтоплији јул са
око 22°C. Укупно трајање сунчевог сјаја у овој области у просеку износи 2143 часа.
Најсуншнији месец је јул са 300 часова и август са 291 час. Средња годишња вредност
влажности ваздуха у моравској котлини износи 76,2%. Најмања средња месечна вредност
влажности ваздуха је у јулу 68,3%, а највећа у децембру и јануару (85%). Падавине су од
изузетног значаја за пољопривреду, те није занемарљиво њихово детаљније проучавање.
Средња годишња сума падавина износи око 650 mm. Највише падавинa jе у току маја (73
мм), јуну и јесењим месецима, а најмање у марту (33 mm) и фебруару. Снег се јавља сваке
године на читавој територији. Средњи број дана са градом износи 2 што угрожава
пољопривредну производњу. На овом подручју доминантни су ветрови са северозапада
(183%). По учесталости на другом месту су ветрови са југоистока (176%), док најмању
честину има ветар са запада. Кошава је најснажнији ветар.
- Климатске карактеристике планинског предела
Средња годишња температура износи 5,2°C а за вегетациони период, између априла
исептембра, средња температура ваздуха је испод 16°C. Количина падавина је око 766 mm
(просечно). Падавине су најобилније у јуну а најмање у фебруару.
Кроз Ражањ протиче Ражањска река, која извире на оближњој планини Буковик, улива се
у Јужну Мораву и има називе Варошка, Ражањска, Мађерачка река. Јужна Мoрава кoја у
дужини пo 20 км пролази крoз oпштину образујући импозантне меандре.
3.1.4 Биљни и животињски свет
Шуме и шумско земљиште чине 34% укупне територије општине Ражањ. У структури
шума највећи део чине састојине лишћара и то: храст китњак, бели граб и буква а
присутни су у знатном обиму цер, бели и црни јасен, липа, јова, бела врба, ива и багрем.
Од најзаступљенијих четинара су јела, смрча и бор. Значај овог ресурса увећан је
богатством пратећих шумских плодова: вргањ, лисичарка, шипурак, купина, лековито
биље као и разноврсном и бројном дивљачи.
Скoрo 13.000 ха се налази пoд шумама. У oпштини се налазе три кoмерцијална лoвишта:
Варница, Велика Река и Буковик. Имајући у виду повољне природне услове, заступљеност
животињских врста је веома изражена и разноврсна. Стално су настањене или се
повремено појављују следеће врсте: срна, дивља свиња, зец, веверица, пух, јазавац, куна,
видра, твор, лисица, вук, шакал, дивља мачка, фазан, гугутка, грлица, дивљи голуб,
јаребица, препелица, дивља гуска, дивља патка, чапља, рода, барски петао, барска кока,
креја, гачац, врана, сврака, ронац, гњурац, шумска шљука, детлић и птице певачице. На
територији општине егзистирају два ловачка удружења која располажу Домовима за
смештај ловаца.
Табела бр.1 Неки од представника дивљачи

Capreolus capreolus

Sus scrofa

Canis lupus
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Lepus europaeus

Sciurus
vulgaris

Lutra lutra

Mustela erminea Mustela nivalis

Mustela putorius

Glis glis

Meles meles

Martes martes

Martes foina

Јужна Морава је у овом делу бoгата рибoм, што погодује развоју риболовачких
активности.
3.2 ДРУШТВЕНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПШТИНЕ РАЖАЊ
Култура у ширем смислу обухвата специфична обележија једног народа која у себе
укључују историју, начин становања, облачења, начин исхране, обичаје, свакодневни
живот, вишевековно наслеђе. У ужем смислу, култура обухвата уметничко стваралаштво –
сликарство, архитектуру, вајарство, музичко и литерално стваралаштво, као и савремене
облике уметности- позориште, филм, дизајн, перформанс. Културне манифестације
представљају специфичан облик стваралаштва зато што се дешава да оне за основ користе
традиционалне елементе (игра, ношња, музика), представљене у контексту данашњице, а
постоје и манифестације које представљају савремено културно- уметничко стваралаштво.
Културни центри представљају локална, регионална, национална или специјализована
средишта културних збивања унутар одређене заједнице.
3.2.1 Историја Ражња
Иако нису вршена значајна археолошка истраживања на територији Ражањске
општине, приликом градње кућа, копања бунара и сл. наилази се на врло занимљиве
археолошке локације које потврђују постојање овог насеља још 2000 до 3000 година п.н.е.
Налазишта из тог периода су Црнокалачка бара, Шетка, Пардик, Мађере и други
локалитети. Нађени предмети који се чувају у музејима, у Београду и Нишу, сведоче да је
ово подручје било насељено у праисторијско доба.
Ражањ је из римског периода познатији под називом Арсена што у буквалном преводу
означава „магацин за смештај ратне опреме“. Темељи Арсени као војном утврђењу
постављени су у време римског императора Јустинијана у првој половини VI века. На
основу бележења путописа, казивања историчара и пронађених предмета (остаци далеке
прошлости) материјалне културе може се закључити да су ову општину градили Римљани,
али и Византија, а да је касније Деспот Стефан Лазаревић вршио обнову и доприносио
цивилном карактеру насеља.
Сам Ражањ је велико археолошко налазиште : некропола из римског периода, римски и
други новац, турско- циганско гробље и друго.
Једна од легенди каже да су се становници ове варошице штитили од најезде Турака
зашиљеним кољима који су личили на ражњеве те одатле и назив Ражањ, а по другој
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причи верује се да назив Ражањ потиче од назива Рожањ, највише тачке планине Буковик
(893м). Београдски историчар Јован Ђорђевић тврди пак да је Ражањ добио име по птици
мочварици- ЦРНИ ИБИС, у нашем преводу ражањ, која се налази на грбу Општине.
3.2.2 Културно- историјско наслеђе
Кроз Ражањ је некада пролазио чувени Римски друм, саграђен 33 године после Христа,
чији остаци постоје и данас – Виа Милитарис, потом Цариградски друм, а данас Аутопут. У складу са међународним значајем пута , ко је био његов власник био је и господар
Балкана, водио је од Београда преко Моравске долине, Ћуприје, Параћина, Ражња, Бовна,
Софије до Цариграда. У средњем веку путописци бележе да је Ражањ био главна станица
на том путу. Истим овим путем, Ћирило и Методије донели су писменост и хришћанство,
Турци пошли да освоје Европу, а пре свих њих, Римљани донели прве саднице винове
лозе на стари континент. Већим делом овог друма пролази ауто- пут Београд- Ниш,
деоница једног од најзначајнијих паневропских саобраћајних коридора (коридор 10).
Остаци Римског пута нађени су средином XVI века.

Слика бр.5 и 6

Пут Виа Милитарис

Од културно- историјских споменика важно је споменути манастир Св.Роман, цркву
Св.Петра и Павла у селу Грабову, као и Храм Светог Пророка Илије подигнутог
1840.године.
Манастир Св.Роман се налази уз саму десну обалу Јужне Мораве. Овај верски објекат
датира с почетком 9.века те спада у манастире изграђене пре Немањића. У манастиру
почивају мошти Романа Синаита који је проглашен светитељем о чијем се животу само
нагађа. Иако три пута обнављан, верници овај манастир називају „осмим чудом света“.
Поред добро познатих исцелитељских моћи на овој локацији, верници причају и о великој
милости Св.Романа који испуњава сваку добронамерну и искрену молитву. Због тога је
манастир Св.Роман већ позната дестинација верског туризма.
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Манастир Св.Роман из IX века

Споменици НОБ-а на територији општине Ражањ. На врху планине Буковик налази се
споменик који подсећа на Буковичку битку, а посвећен је палим партизанским борцима у
јулу 1944.године.

Слика бр.8 Спомен- обележије на Буковику

У централном парку Ражња 1947.подигнут је СПОМЕНИК ПАЛИМ БОРЦИМА ЗА
СЛОБОДУ 1941-1945, а реконструисан 2010.године. У истом парку постоје и бисте на
сећање првобораца Иванa Вушовићa и Михајла Вујића- Радина.
Спомен- кућа Саве Јеремића у Послону (подигнута 1930.године) Влада Републике
Србије је 2002.године прогласила спомеником културе схватајући значај и допринос који
је Сава Јеремић подарио српству својом свирком, трајно сачувајући традицију и дух топле
српске душе за генерације које долазе . Иначе, Сава јеремић (1904-1989) је био познати
српски фрулаш и солиста Радио Београда. За собом је оставио тековину у виду трајно
забележених снимака народних кола и игара. Највећи успех је постигао на Међународном
фестивалу фолклора у Ланголену 1953.године освојивши прво место колом „Параћинка“.
3.2.3 Становништво
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Демографска кретања општине Ражањ карактерише константна миграција и релативно
интензивна миграција и погоршање виталних карактеристика становништва.
На површини од 289 км2 живи 9150 становника, или 32 становника на км2 (попис
становништва из 2012. године). Постоји негативни природни прираштај и износи -17,6 на
1000 становника. Од укупног броја становника радни контигент броји 6613 становника
(58,17%), остало чине деца и лица старија од 65 година. Националну структуру
становништва општине Ражањ можемо да представимо на следећи начин: Срби 11046,
Црногорци 4, Албанци 6, Бугари 7, Македонци 8, Муслимани 1, Роми 182, Руси 1,
Словенци 4, Хрвати 3, остали 5, неизјашњени 40, регионална припадност 4, и 58
непознато.
Табела бр.2 Број становника

Година
пописа
1991
2002
2011

Институционалне јединице
Регион јужне
Република
и источне
Србија
Србије
7.576.837
1.813.007
7.498.001
1.751.423
7.186.862
1.563.916

*Републички завод за статистику - РЗС

Нишавска
област

Општина
Ражањ

391.427
381.801
376.319

13.476
11.369
9.150

Табела бр.3 Тенденције у промени броја становника
Година
пописа

ОПШТИНА РАЖАЊ
Укупан број
становника

1991
13.476
2002
11.369
2011
9.150
*Републички завод за статистику - РЗС

Промена броја
становника

Промена броја
становника %

-2.107
-2.219

-18,53
-24,25

Табела бр.4 Структура становништва према типу насеља
2011
КАТЕГОРИЈЕ
Учешће
Градско становништво
0
Остало становништво
9.150
Укупно становништво
9.150
*Републички завод за статистику - РЗС

Учешће
0
100
100

Табела бр.5 Структура становништва према старости и полу/попис 2011.
Попис 2002
Попис 2011
КАТЕГОРИЈЕ

Број

Удео у укупном
становништву (%)
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УКУПНО

Укупно
мушко
женско

11.369
5.568
5.801

Укупно
436
0-4
мушко
237
женско
199
Укупно
481
5-9
мушко
249
женско
232
Укупно
443
10-14
мушко
220
женско
223
Укупно
533
15-19
мушко
261
женско
272
Укупно
523
20-24
мушко
270
женско
253
Укупно
629
25-29
мушко
351
женско
278
*Републички завод за статистику - РЗС
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100
48,97
51,03

9.150
4.551
4.599

100
49,74
50,26

3,83
2,08
1,75
4,23
2,19
2,04
3,89
1,93
1,96
4,69
2,29
2,4
4,6
2,37
2,23
5,53
3,08
2,45

299
164
135
366
200
166
409
214
195
450
243
207
381
189
192
418
226
192

3,27
1,79
1,48
4,0
2,18
1,82
4,47
2,34
2,13
4,92
2,65
2,27
4,16
2,06
2,1
4,57
2,47
2,1

Табела бр.6 Структура становништва према етничкој или националној припадности/попис 2011.
Попис 2002

НАЦИОНАЛНОСТ

Попис 2011

Број

Удео у укупном
становништву (%)

Број

Удео у укупном
становништву (%)

Срби

11.022

96,94

8.815

96,34

Црногорци

4

0,03

2

0,02

Југословени

12

0,1

-

-

Албанци

6

0,05

-

-

Бошњаци

-

-

-

-

Бугари

7

0,06

2

0,02

Буњевци

-

-

-

-

Власи

-

-

-

-

Горанци

-

-

-

-

Мађари

-

-

1

0,01

Maкедонци

8

0,07

11

0,12

Муслимани

1

0,008

-

-
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Немци

1

0,008

-

-

Роми

105

0,92

195

2,13

Румуни

2

0,01

-

-

Руси

2

0,01

-

-

Русини

-

-

-

-

Словаци

-

-

-

-

Словенци

3

0,02

-

-

Украјинци

-

-

-

-

Хрвати

3

0,02

3

0,03

Чеси

-

-

-

-

Остали

2

0,01

7

0,07

Неопредељени

34

0,29

103

1,12

6

0,05

1

0,01

Непознато

229

2,01

10

0,11

Укупно

11.369

100

9.150

100

Регионална припадност

*Републички завод за статистику - РЗС
Табела 7. Структура становништава старог 15 година и више према школској спреми и писмености /
попис 2011
Попис 2002
укупнo

младићи

Укупно становништво
10.009
4.862
15 и више година
Без школске спреме
1.010
147
Непотпуно основно
4.112
1.851
образовање
Основно образовање
2.474
1.416
Средње образовање
2.016
1.210
Више образовање
186
106
Високо образовање
120
79
Непознато
91
53
*Републички завод за статистику - РЗС

Попис 2011
девојке

укупнo

младићи

девојке

5.147

8.076

3.973

4.103

863

414

55

359

2.261

2.649

1.048

1.601

1.058
806
80
41
38

2.260
2.358
207
175
13

1.285
1.367
108
103
7

975
991
99
72
6

Табела 8. Структура становништава старог 15 година и више према компјутерској писмености и полу
/ попис 2011
ОПШТИНА РАЖАЊ
Категорије
Компјутерски
делимично
УКУПНО
неписмена лица
писмена лица
писмена
УКУПНО

8.076

983

мушкарци
3.973
547
жене
4.103
436
*Републички завод за статистику - РЗС

3.2.4 Привреда
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Пољопривредно земљиште представља 60,1% од укупне површине територије општине
Ражањ, што говори да је пољопривреда високо заступљена као грана привреде. У Ражњу
послују углавном мале предузетничке радње које се баве трговином на велико и мало.
Статус „Зелене Општине“ без загађивача погодује развоју следећих делатности:
пројзводња здраве хране (узгој и прерада воћа и поврћа, пројзводња меда и сл.) као и
развој еко, руралног, ловног туризма.
3.2.5 Манифестације
Манифестациони туризам последњих година је у великој експанзији.Манифестације су
огроман туристички потенцијали служе за туристичку промоцију подручја у којима се
организују. Манифестације су пре свега у вези са локалном културом, фолклором и
обичајима датог подручја.
Сабор фрулаша и изворног народног стваралаштва „Дани Саве Јеремића“ одржава се у
првој половини месеца јула у Ражњу у част Саве Јеремића, рођеног у Послону недалеко од
Ражња а датум се одређује по успеху Саве Јеремића на светском фестивалу фолклора у
Ланголену у Енглеској, када је у категорији учесника инструменталиста на народним
инструментима
6.јула
1953.године Сава Јеремић
освојио прво место.

Слика бр.9 Сава Јеремић

На
сабору
учествују
најбољи фрулаши Србије,
културно- уметничка друштва, инструменталисти, певачке групе и појединци. Главне
саборске вечери уз пратњу оркестра РТС-а фрулаши изводе народна изворна кола. Сабор
је ревијалног карактера и основни циљ је очување од заборава наше изворно народно
стваралаштво а посебно народну музику и фрулу као народни инструмент.
Фестивал фолклора и изворног народног стваралаштва „Ја погледах преко кола“
одржава се 1.и 2.августа у Ражњу. Фестивал је ревијалног карактера на коме учествују
културно-уметничка друштва, фолклорни ансамбли и групе из земље и иностранства.
Основни циљ фестивала је очување од заборава наше извоно фолклорно стваралаштво.
Друго фестивалско вече одржава се на сам дан Општинске славе на дан Св.пророка Илије.
Фестивал фолклора „Видовданско коло“ одржава се на празник Видовдан 28.јуна у
Смиловцу који окупља културно- уметничка друштва, фолклорне ансамбле, групе,
певачке групе и инструменталисте из земље и иностранства.
Смотра народног стваралаштава „Витошевац“ се одржава 7.и 8.августа уочи и на дан
празника Свете Петке у Витошевцу. И ова смотра је ревијалног карактера уз учешће
фолклорних уметника и друштава.
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Пољопривредници са територије општине Ражањ познати су по узгајању купине и прераде
овог воћа. Стога се појавила и потреба за постојање једног догађаја који ће Општину
учинити препознатљиву по узгоју купине. Привредно- туристичка манифестација „Дани
купине“ се организује 30.јула. Ова манифестација обухвата садржаје у циљу унапређења
и развоја воћарства и виноградарства, а то су комерцијалне изложбе: пољопривредне
механизације, купина и пројзвода од купина, домаћих ракија, домаћих вина.

Слика бр.10 Сабор фрулаша „Дани Саве Јеремића“

4. ОСНОВНА АНАЛИЗА РАЗВОЈА ТУРИЗМА У ОПШТИНИ РАЖАЊ
4.1 ТУРИЗАМ КАО ПРИВРЕДНА ДЕЛАТНОСТ
У привредама многих земаља туризам је препознат као значајна привредна делатност,
значајан извозни производ и покретач запошљавања. Значај му је све важнији иако
промене у светској економији не утичу видљивије на ову делатност, а нису забележене ни
негативне стопе његовог раста. Глобализација, демографске промене и развој саобраћаја
видљиво утичу на убрзани развој ове привредне гране. Готово да нема земље у свету у
којој туризам није присутан и последњих година. Туризам је универзални феномен с
вишеструким и дубоким утицајем на све аспекте живота.
Туризам је грана привреде која укључује много различитих услуга и професија у својој
делатности повезаних с другим економским активностима. Утиче на саобраћај,
грађевинарство, трговину, пољопривреду и бројна подручја која се баве производњом
туристичких производа или пружају услуге повезане с путовањима. Иако велике
међународне комапаније доприносе развоју туризма, њиме се углавном баве субјекти
малих привредника, тако да развој туристичке привреде доприноси локалном развоју
отварањем нових радних места и у подручјима индустријског и сеоског заостајања, а исто
и оних који пролазе кроз урбану обнову. Одрживи развој туризма има велику улогу у
очувању културне и природне баштине и широког спектра области од културе уметности
до локалне угоститељске понуде предузетништва и очувања биоразноликости. Економска,
друштвена и еколошка одрживост кључни су фактори конкурентности добробити
становништва, развоја, запошљавања и очувања природних и културних вредности, тако
да би се промовисао и одрживи развој туризма потребно је ускладити партнерске односе
између интересних група и локалне самоуправе.
4.2 МАТЕРИЈАЛНА БАЗА ЗА РАЗВОЈ ТУРИЗМА
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Материјална база је битан фактор развоја туризма, онај фактор у коме се директно
реализује туристичка потрошња. Њу чине смештајни и угоститељски капацитети,
саобраћајнице и саобраћајна средства. Од уклопљености материјалне базе у природно и
антропогено удружење зависи и реализација туристичког промета и ефекти од туризма.
На територији општине тренутно не постоји ниједан објекат за смештај и боравак туриста,
тј.постоји објекат бившег мотела који није у функцији. Овим планом би требало
предложити изградњу мањег објекта за смештај туриста и туристичко насеље на принципу
бунгалова и инсистирати на активирање већ постојећег мотела. Што се тиче
угоститељских објеката на територији општине има значајан број ресторана, кафана.
Постоје и могућности за активирање домаћинстава које би гостима пружале услуге
смештаја, исхране и активности. За развој еколошког, сеоског и етно туризма погодни су
планински делови општине, односно села Мађере, Послон и Витошевац, Претрковац,
Грабово и друга.

4.3 SWOT АНАЛИЗА РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ
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СНАГЕ
-Повољан географски положај
општине
-Веома повољни природни
ресурси
-Расположиви људски ресурси
-Повољан саобраћајни положај
(магистралне саобраћајнице,
ауто-пут, аеродром)
-Путеви су у добром стању
-Близина Сокобање, Рибарске
бање које су већ афирмисане у
туризму
-Манастир Св.Роман
-Чување културног наслеђа
-Комерцијална ловишта
-Нема активних загађивачаеколошка општина
-Постојање зграде мотела
-Погодно тло, климатски и
еколошки услови за
пројзводњу здраве хране
-Веома развијена комунална
делатност
- Отворена туристичка
организација
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СЛАБОСТИ
-Недостатак смештајних
капацитета
-Недовољна туристичка
сигнализација
-Непостојање организованог
удруживања- кластера
-Недовољна искоришћеност
природних ресурса
-Недовољна искоришћеност ИТ
-Недовољан регионални
маркетинг
- Недостатак регионалних
брендова
-Ниска конкурентност пројзвода
и услуга
- Неактиван мотел
-Недовољна орјентација на
страна тржишта
-Недовољна информисаност
становништва о питањима
развоја туризма
-Недовољна саобраћајна
инфраструктура ка ловиштима
- Старосна структура
становништва
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ШАНСЕ
-Искоришћење Коридора 10
-Фондови ЕУ
-Домаћи фондови
-Интернационални програми
-Развој подстицајних мера од
стране локалне самоуправе
намењен потенцијалним
инвеститорима
-Регионална сарадња
-Сарадња са другим
општинама (нарочито
суседним општинама)
-Интернационалне сарадње и
размене знања (Грчка,
Бугарска, Словенија)
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ПРЕТЊЕ
-Економска нестабилност
-Лоша законска регулатива за
отпочињања приватног бизниса
- Недовољан ниво економског
развоја друштва

4.4 ПОТЕНЦИЈАЛНИ РАЗВОЈНИ ПРАВЦИ ТУРИЗМА У ОДНОСУ НА РЕСУРСЕ
ОПШТИНЕ РАЖАЊ
Наредно поглавље анализира који су то могући развојни правци туризма општине Ражањ,
у односу на анализу туристичке валоризације и ресурсе које поседује Општина. Визија
туристичког развоја је полазна основа за дефинисање циљева. Циљеви морају бити
свеобухватни, тј. морају да обухвате и економске користи, користи за локално
становништво, задовољство гостију, користи за природно окружење, користи за културно
окружење. Идеја је да се развију већ постојећи ресурси који до сада нису били довољно
туристички валоризовани.
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Схватајући комплексност туризма као привредне гране која свакако укључује ширoки
спектар компонената, што природних што антропогених, да би се развио туризам
неопходна је међусекторска сарадња туристичких организација, културних институција,
хотелских предузећа, локалних самоуправа и државе. За креирање добре туристичке
понуде, неопходно је стварање јединствене туристичке понуде овог краја. Та погодност
посебно се односи на општину Ражањ која има могућности да се укључи у туристичку
понуду Нишавског и Расинског округа. Удруживање приватног и друштвеног капитала у
циљу тржишно оријентисаног пословања један је од основних елемената будућег развоја.
Веома је важно образовање будућих туристичких посленика, специјализованих за
културни туризам и правилно кадровирање, постављање ''правих људи на правом месту''.
Држава би требало да промовише идеју културног туризма а сваки крај своје туристичке
вредности. Веома важно је и анимирање локалног становништва да се укључи у
туристичку промоцију и понуду свог краја.
Туристички ресурси су компоненте природне средине и феномени социо-културног
карактера, који захваљујући одређеним својствима, могу бити коришћени за организацију
туристичке делатности. То су сва средства у функцији туристичког развоја одређеног
места или региона.
На територији општине Ражањ постоји низ ресурса који имају квалитете за задовољавање
сазнајних, рекреативних, пословних и других потреба због којих могу привлачити
туристе и као такви захтевају потпуно активирање. На том основу општина Ражањ може
формирати конкурентну понуду која ће бити усклађена са потребама тржишта.
Након детаљне анализе постојећих ресурса и потенцијала за формирање нових запажени
су могући облици туризма које треба развијати.
Треба посебно истаћи да је неопходно усмерити локална улагања на развој туризма
Општине, попут Фонда за развој туризма општине Ражањ.
4.4.1 Транзитни туризам
Циљ је да се сагледају место транзитног туризма у укупном туристичком потенцијалу
датог простора, као и основне релације између гравитационог обухвата, инфраструктурне
опремљености и туристичке понуде транзитних путних праваца.
Транзитни туризам у нашој земљи неискоришћен потенцијал. Узроци: недостатак
угоститељских капацитета за потребе транзитних туриста (мотели), неодговарајућа
сигнализација, недостатак паркинга, неуједначене цене услуга дуж путева, малобројни
информативни пунктови, лош квалитет услуга, непознавање страних језика запослених у
објектима дуж ауто-путева итд. Вредности: повољан туристичко-географски положај,
природне и антропогене вредности. Неопходна модернизација саобраћајница, опремање
истих објектима туристичке понуде и промоција туристичке понуде. Њеном територијом
пролази најзначајнија републичка друмска саобраћајница Коридор 10, аутопут Београд –
Ниш. Ражањ се налази на 55 км од Ниша према Београду, на надморској висини од 264 м.
Железничке станице Браљина и Ђунис на прузи Београд – Ниш, налазе се западно од
Ражња, удаљене 10-так километара. Најближи, Нишки аеродром се налази на око 50
километара од подручија општине Ражањ. Дужина путева је око 102 км од чега су 92 км
путеви са асфалтном подлогом. Веза Општине са окружењем остварује се са преко 38км
регионалних путева а друмске комуникације употпуњује и 64км локалних путева унутар
општине Ражањ.
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Потребне мере за искоришћавање шансе које леже у доброј саобраћајној позицији
Општине јесу у разговорима са фирмом која је власник објекта некадашњег мотела о
плановима од значаја. Једна од мера јесте и истражити могућности за изградњу и
опремење смештајних капацитета која су у близини укључења на ауто-пут.
4.4.2 Кампинг туризам
Прометна доступност Општине ставља акценат на могућност обележавања простора за
кампинг туристе. Иначе, камповање је боравак госта под шатором, камп приколици или
другој опреми за смештај на отвореном простору. Минимални услови за камп простор
јесте сигурност и минимални технички услови (тоалет са тушем и прикључак за струју).
Кампови могу бити од обичних парцела са обележеним камп местима до читавих насеља;
по карактеристикама клијантеле могу бити дечији, породични, спортски и др. и према
топографији терена наутички, планински и слично.
Камповање је животни стил- симболизује слободу, повратак природи, дружење, покретнос
и активност, истраживање. Оваква слика је реалнија од стереотипа о камповању као
јефтином одмору. То се истиче посебно данас када се кампинг туризам квалитетно
трансформисао и примио нека другачија обележија, па ни у ком случају није знак
сиромаштва већ нових потреба савременог туристе и прелази у категорију све скупљег
одмора. Овај вид туризма има кључну улогу у омасовљењу туристичких путовања.
У Србији кампинг туризам није довољно развијен у односу на потенцијале које има али и
поред тога кампови бележе знатан промет. Највећи број странаца који кампују у Србији
потичу из Белгије, Пољске, Словеније, али и из Француске.
Основни критеријуми за отварање кампинг зоне су:
- Локација дефинисана као спортско- рекреативна зона;
- Позиција у односу на магистралне правце;
- Доступност воде, тоалета, прикључка за трују
- Спремност локалних власти да реализују камп.
Према анализи карактеристика општина Ражањ има потенцијала за развијање транзитног,
планинског и туристичког кампа.
Транзитна камп зона. Као што и само име каже налази се уз атрактивне путне правце и
намењена је путницима који желе да направе паузу. Општина Ражањ се налази на око
400км до Грчког граничног прелаза што представља идеалан положај за одмор. Примећен
је знатан број страних туриста на бициклама у летњем периоду који свраћају у Ражањ.
Формирањем одговарајуће понуде за овакав вид транзитних туриста којих је у свету све
више, могли би их задржати у Општини и продужити њихов боравак а самим тим и
повећали њихову потрошњу.
Планиска камп зона. Поред минимално- техничких услова овај камп подразумева уживање
под ведрим небом, посматрање звезда. На обронцима Самањца се налази пећина са три
галерије која до сада није туристички валоризована. Посебна клијентела који преферира
овакав вид смештаја и кампа јесу јога групе.
Туристички капм. Овај вид камп зоне је идеалан као допуна смештакја у сеоским
домаћинствима али и самом језгру Ражња. Ови кампови нуде велики број спортскорекреативних активности, али у услуга, на пример венчања у природи. Овај вид кампова
нашао је интересовање код страних туриста који се на овај начин најбоље упознају са
прирдним лепотама и становништвом неког краја. Примећено је да овакве кампове
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посећује велики број компанија које својим запосленима омогућују да боравком у природи
и уз активности учврсте своје пословне везе.
4.4.3 MICE и конгресни туризам
Посетиоци у оквиру конгресног туризма путују због специфичне потребе која је најчешће
везана за њихово радно место. Премда ова путовања спадају у домен пословних путовања
која су често обавезана и условљена радним местом, задатком или пројектом, све
туристички рецептивне земље врло радо и ове путнике сврставају у групу туриста,
рачунајући приходе од конгресног туризма укупним туристичким приходима. У складу са
обележијима учесника који посећују разне скупове, конгресни туризам се сматра
уноснијим обликом туристичких кретања. Учесници на конгресима су они гости који за
свој новац и време очекују услуге које подразумевају тачност, поузданост, квалитет,
удобност, брзина, примереност, флексибилност, креативност и иновативност.
Најважније одлике конгресног туризма су:
- Одвија се током целе године, што смањује сезонски карактер туристичког кретања;
- Улагања у конгресни туризам доводе до туристичког развоја градова и
унутрашњости;
- Нуди већу вредност са мање негативних последица на околину од масовног
туризма.
MICE туризам представља један од пројзвода пословног туризма који је веома
заступљен предходних година. Представљен је индивидуалним путовањима (за
разлику од конгресног који подразумева групе) која су повезана са пословним
мотивима.
Одлична повезаност на значајним коридорима отвара врата улагањима у пословни
туризам. На територији Општине постоје сале само у склопу винарија, капацитета до
30 посетилаца. Могућа улагања су у мање хотеле и пансионе, као и у конгресни центар
и летњи камп. Уз активацију мотела чија је локација смештена одмах након укључења
са ауто- пута, могло би се говорити о озбиљнијем покретању пословног туризма на
овим просторима.
4.4.4 Излетнички туризам
Ово је облик туристичких кретања ради боравка у природи, упражњавања различитих
облика рекреативних активности (шетња, пикник, планинарење) као и посете културних
добара. Карактеристично за овај вид путовања јесте да нема ноћења, мањи радијус
кретања, али су учестала и масовна. Смисао ових кретање јесте кратко освежење и
опуштање.
Повод за излетнички туризам може бити рекреација и то кроз пешачење, бициклизам,
јахање, спортови у природи, лов, риболов и друго. Културни сегмент излета може бити
посета верским и културним објектима, манифестацијама, споменицима и друго.
Општина Ражањ поседује мотиве који могу бити покретачи излетничког туризма. Дуге
шетње у природи, брање лековиток биља и печурака, бициклистичке и планинарске туре,
културне манифестације, лов и риболов је оно што Ражањ може да понуди. У те сврхе
неискоришћени су пећина и тунел на територији Општине.
Велику улогу у омасовљењу излета на овој територији имају локална удружења, попут
ловачког, риболовачког и планинарског. Акције ових субјеката итекако могу постићи веће
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резултате у погледу промоције активности и амбијента општине. Локације које су се већ
афирмисале у овом виду посета јесу Варница, манастир Св.Роман.
4.4.5 Екотуризам
Екотуризам је врста туристичког путовања које уважава потребе очувања животне
средине и везује се за посету релативно очуваним природним добрима у циљу уживања и
дивљења природним и културним вредностима чиме се промовишу активности
заштите.Овај вид туристичког кретања каректерише низак степен утицаја туристичких
посета на природу и велики обим социо- економских ефеката по становништво (IUCNThe World Conservation Union). Екотуризам у свету бележи интензиван раст, на годишњем
нивоу од 5% (UNWTO). Екотуризам доприноси очувању природних добара, иницира
њихову заштиту, и отвара бројне могућности за локално становништво (запошљавање,
пласман локалних пројзвода, пружање услуга смештаја, специјализовани породични
пројзводи).
Карактеристике екодестинације су:
- Очуване природне атракције у оквиру заштићеног предела;*
- Мала
густина
развоја;

-

Туризам не штети природи;
Развој малих локалних предузећа чији су власници локални становници;
Места намењена рекреацији на отвореном осмишљена
тако да заштите осетљиве ресурсе;
Унапређење објеката за смештај где се пружа истинско гостопримство од стране
пријатељски наклоњеног и мотивисаног особља;
Разноврсност локалних манифестација и приредби на којима се показује осећај
поноса локалне заједнице.
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Слика бр.11 Пејзаж са планине Буковик

Свака дестинација која има намеру да
привуче екопосетиоце мора да заштити своје ресурсе уз наглашавање осећаја интеграције
са локалном зајеницом. На основу документације Завода за заштиту природе Србије, као и
увидом у Централни регистар заштићених природних добара , констатовано је да се на
територији која је обухваћена границама Просторног плана општине Ражањ не постоје
заштићена природна добра , осим
предела изузетних одлика Мојсињске планине и Сталаћка клисура, Јужне Мораве који се
веома малим делом простире и на територији општине Ражањ*. Екотуризам може бити
реална развојна шанса и у општини Ражањ која обилује екосистемима у планинском
подручију Општине. Савремени туриста трага за искуствима која му пружају осећај
блискости са природним вредностима и локалном заједницом, а управо то се може
доживети у Ражњу. Могућа улагања су трасирање еко- туристичке стазе, обезбеђивање
сигнализације, изградња екоконачишта (ecolodge), изградња еко- кампа и формирање екоучионица, припрема туристичких програма, обучавање водича за управљање посетама.
Слика
Потенцијали

бр.12
ловишта

Могући
екотуризма
територији
Ражањ:
- „Bird

облици
на
општине

-

watching“туризам
Сафари туризам
Едукационе шетње и сл.

4.4.6 Планински туризам
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Слика бр.13 Планина Буковик

Буковик је родопска планина у источној Србији на тромеђи- развођу Сокобањске,
Алексиначке и Параћинске котлине. Рашчлањена је извориштима више речица које теку
ка Моравици и Јужној Морави. Планина је на западу са већим нагибом према фосилној
удолини (Ражањска преседлина). Буковик спада у громадне планине, изграђена је од
палеозојских кристалних шкриљаца. На територији општине Ражањ протеже се и део
Мојсињских планина- Послонске планине са највишим врхом од 482м надморске висине.
На територији општине егзистира планинарско друштво које у свом Програму има више
активности.
Планина Буковик је шумовита и туристички неискоришћена. Могућности за њену
активацију у сфери туризма су вишеструке. Највећи потенцијал се огледа у ловном
туризму као и организовање планинских спортова.
4.4.7 Спортско- рекреативни туризам
Спортски туризам представља путовање ради учешћа у спорту (бављење спортом ван
места боравка или спортског такмичења) и путовање ради гледања спорта. Спортски
туризам је привремено путовање људи ван њихових домова и радних места, које укључује
доживљаје који нису у њиховом свакодневном животу.
Познато је да је спорт саставни део здравог живота. Важан је за све циљне групе, посебно
за децу и омладину, а бављење спортом је начин усвајања и неговања људских вредности
које опредељују здраве животне стилове и који нас препоручују у спортском туризму.
Од спортских институција у априлу 2014.године основан је Спортски савез општине
Ражањ. На територији општине постоји знатан број спортских клубова, и то два футбалска
клуба; затим стреличарски, шаховски, аеробик, фитнес клуб теретана, карате клуб . Од
спортских удружења постоје два ловачка удружења, кинолошко, риболовачко и
планинарско друштво. У тренутним условима организују се спортске манифестације
попут школске олипијаде и организоване шаховске симултанке.
Стављањем у функцију Спортског центра и адаптације простора за рекреацију на микро
локацијама, попут постојеће мини- теретане на отвореном, повећава се могућност за развој
спортског туризма.
У овом домену уочљива је још једна развојна шанса општине. Овде је реч о испуњености
свих неопходних природних услова за обављање спортских припрема у Ражњу. Могућ је
развој спортског туризма уз изградњу наменских инфрастуктурних капацитета (смештај,
терени, стазе). У прилог томе је чињеница да је Спортски центар на отвореном у
изградњи.
Оно што је најинтересантније код спортског туризма јесте управо пружање економских
користи дестинацији ван главне сезоне.
4.4.8 Наутички туризам
Туризам на пловним рекама је итекако познат у свету, а у Србији дат само благ наговештај
да наутика као грана привреде улази у статус гране у развоју. Највећи потенцијал је у
међународним рекама Дунаву и Сави.
Иначе, Јужна Морава је дугачка 295км и тече смером југ- север од македонске границе до
централне Србије. Сама река има 157 притока а њен ток представља композитну долину
коју чине смењивање клисура и котлина.
1512

Службени лист општине Ражањ

Број 17

19.12.2018.г.

Део Јужне Мораве (20км) који пролази кроз општину Ражањ погодн је за организовање
спортова на води, као што је рафтинг.
4.4.9 Рурални туризам

Слика бр. 14 Винарија у селу Претрковац

Рурални простор је потпуна антитеза градском, а а првобитно је служио као животни и
радни простор пољопривредника (обрадиви и насељени простор изван градова). Ту су
настали традиционално село, архитектура и ентеријери, дворишта и баште, али и
традиционална култура живота и рада сељака (знања и технологије пољопривредне
пројзводње и начина становања, одевања, прехране и заједништва), народни плесови,
песме, легенде и предања и сл. Овај вид путовања и боравка на селу проистиче из
човекове потребе за повратком „извору“ односно мајци природи. Туриста тежи
доживљајима које не може осетити у буци и стресу градских средина.
Рурални предео је еколошки, економски и културно специфичан амбијент у коме се могу
одвијати разне туристичке активности, због чега рурални туризам вероватно представља и
најкомплекснији облик данашњег туризма.
Туристима су, обично, најпривлачнија сеоска подручја где је пољопривреда маргинална
активност и која су слабо насељена, изолована и смештена у побрђу.
Основни предуслов за развој агритуризма је постојање пољопривредне пројзводње на
одређеној територији. Агритуризам подразумева активно укључивања туриста у сам
процес пројзводње. Интересантно је истаћи да долази и до продаје домаћих пројзвода, што
стимулише како већ постојеће пројзвођаче тако и друге да се укључе у прераду воћа и
поврћа, пројзводњу млечних прерађевина и друго, и искористе шансу за зараду. У прилог
агритуризму, у Ражњу се одржава манифестација „Дани купина“ у овиру које се
организује изложба пројзвода од купина и другог воћа, изложба пољопривредне
механизације али и предавања на тему узгоја купина.
Спечифино за туристички пројзвод је настојање да се посетиоцу осигура лични контакт,
емпатија за физичко окружење у руралном простору и, колико је могуће, пружи могућност
учествовања у активностима, традицији и стилу живота локалног становништва. Сам
термин рурални туризам се, најчешће, користи када је сеоска култура кључна компонента
туристичког пројзвода. Управо локална заједница игра кључну улогу у обезбеђивању
руралног туристичког пројзвода. Рурални али и гасто туризам се повезује и са све
популарнијим винским турама за љубитеље добре чаше вина. Општина Ражањ се може
похвалити двема винаријама, у селу Липовац и Претрковац, које поседују салоне за
дегустацију капацитета до 30 посетилаца.
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4.4.10 Ловни туризам
Ово је једна од најстаријих људских активности. Био је услов опстанка и начин живота
праисторијског човека. У античко доба лов је служио као средство за стицање ратних
вештина. У средњем веку, лов луком и стрелом био је популарна врста забаве и надметања
за привилеговане. Тада се појављују и први прописи у вези са ловом.
Данас лов представља облик рекреације или хоби, а као активност је законски регулисан.
Експлоатација природног ресурса која подразумева његово непосредно физичко
уништење, али уз одређену финансијску надокнаду.
Природна ограниченост и девастација овог ресурса у једној земљи усмерава ловце ка
иностраним дестинацијама. Периоди лова (касна јесен, рана зима) смањују негативне
ефекте сезоналности туризма у целини. Приходи од ловног туризма су врло значајни, јер
укључују разноврсну потрошњу (осим ‘туристичких услуга’, ту су и одстрелне таксе,
изнајмљивање опреме и оружја и других услуга). Развој ловног туризма поспешује
упосленост разних привредних и ванпривредних делатности, јер ловнотуристички
производ сачињава низ компонената. Боравак у ловном туризму је релативно кратак (3-4
дана), па је потребан оптимални ниво организације за успешно пружање услуга од стране
свих субјеката понуде.
Такође постоје и две врсте лова:
Лов високе дивљачи (јелен, срна, дивокоза)
Лов ниске дивљачи (зец, фазан, јаребица).
Иначе, ловни туризам представља спој две различите делатности ловства и туризма. Како
би се приступило развоју ловног туризма обе наведене категорије је потребно дефинисати
и утврдити основне принципе за развој. Управо из тих разлога представља врло
специфичан облик туризма који захтева строга правила понашања у условима добро
организованих свих карика у ланцу пружања услуга као што су превоз до ловишта,
обезбеђивања неопходних дозвола, уређена ловишта, квалитетни смештајни капацитети
али и услуга водича.
Општина Ражањ на својој територији поседује три комерцијална ловишта, једно у
власништву Србија шуме и два припадају ловачким удружењима „Срна“ и „ Буковик“.
Тренутна ситуација на терену описује стање изградње и опремања два ловачка дома.
Постоји и ловачка кућа која је опремљена у етно стилу коју већ познају домаћи и страни
ловци.
На територији Општине, у недалеко од Витошевца постоји комплетно опремљен
смештајни капацитет, у приватном власништву, који по свим параметрима одговара
ловачкој кући. Будуће активности усмерени на овај објекат тичу се категоризације и
маркетинга. Треба напоменути да постоји велики број приватних кућа и викендица у
близини ловишта чији власници нису заинтересовани за туристичку експоатацију својих
некретнина.
Могућа развојна линија се огледа у активирању ловачких домова и њихове промоције
плански намењене циљној групи. Могућа улагања се огледају и у одгајању дивљачи након
чега се пушта као ресурс у изворно станиште.
4.4.11 Културни туризам

1514

Службени лист општине Ражањ

Број 17

Слика бр.15 Ловиште у зимском периоду

19.12.2018.г.

Културна туристичка кретања су веома распрострањена врста туристичког промета.
Њихову основу чине задовољење културне потребе са различитим модалитетима, што
значи да се нешто ново види, ближе упозна, да се оствари посебан доживљај и сл.
Културни туризам је истовремено и резултат и фактор материјалног и духовног прогреса
људског друштва.
Основне карактеристике културног туризма су:
- посећеност већег броја разноврсних мотива,
- усмереност кретања како ка културним, тако и ка природним мотивима;- релативно
кратки
туристички
боравци;
Атрактивно
дејство
мотива
у
културним кретањима
манифестује
се,
углавном,
разгледањем, тако да
је
задржавање туриста,
иако
зависно
од
интензитета
културне потребе, у
просеку
знатно краће него код
рекреативног кретања.
- већи
радијус
кретања;
Чињеница
је да су културни
фактори, поред економских, пресудни у покретању туриста, што значи да је код
њих снажно изражена жеља да се види и упозна нешто ново. Уколико је та жеља
јаче изражена, утолико је и радијус кретања у културном туризму већи.
- мања сезоничност туристичких кретања; Атрактивно дејство културних мотива
углавном је постојано током целе године, независно од промене климатских
услова, што није карактеристично за већину рекреативних туристичких мотива.
Значи да је релативно мања сезоничност културних кретања условљена мањим
утицајем климе као фактора опште покретљивости туриста.
- релативно висока и разноврсна туристичка потрошња; Клијентела која учествује у
културним кретањима одликује се релативно великом куповном моћи и високим
нивоом културе, због чега понуда у овом сегменту тражње мора бити фокусирана
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на мотиве велике атрактивности и висок ниво услуга, уз квалитетна и објективна
средства пропаганде.
Све мотиве који задовољавају културну туристичку потребу кретања називамо
културним туристичким мотивима, за њих су најчешће везани атрибути естетског и
знаменитог. Према пореклу, културни мотиви се могу поделити на следеће врсте:
- етносоцијални
- уметнички
- амбијентални
- манифестациони
- пејзажни мотиви.
Живот неког народа, његову материјалну и духовну културу (језик, фолклор, народна
ношња, кухиња..) би била развојна шанса. На територији општине Ражањ постоје
бројне манифестације које негују фолклорне игре, народне обичаје, промовишу
ношњу из Србије. Развој овог мотива био би усмерен и на организовање или допуну
постојећих манифестација које ће уврстити и традиционалну кухињу и аутентичне
сувенире у програм очувања традиције.

4.4.12 Гастро понуда у сврху туристичког промета

Слика бр 16. Домаћа храна

Гастро туризам сматра се подскупом културног туризма зато што је кухиња
манифестација културе. Многи градови, регије и земље су познати по својој храни.
Земље попут Ирске и Канаде улажу пуно у развој гастро туризма и постигли су добре
резултате с порастом гостију. Подручје које је у порасту код гастро туризма су
кулинарски курсеви који трају по пар сати или један дан. Савременог туриста осим
што воли да проба разна јела жели да му се исприча прича о њима. Управо ово је један
од популарних туристиких трендова у свету. Саме друштвене мреже постале су моћан
алат за промоцију јела неке земље. Гастро манифестације важне су за туризам јер се на
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тај начин туристима представља неки град или регија кроз јела. Тиме туристи искусе
нешто посебно што ће им остати у сећању.
У општини Ражањ која је еколошка и у којој је пољопривреда најзаступљенија
делатност има све предуслове за пројзводњу здравог воћа и поврћа као и прераду у
органске пројзводе. Удруживањем пројзвођача, стандардизацијом квалитета пројзвода
и њиховим брендирањем и искоришћавањем благодети гастро манифестација прави се
озбиљан корак ка отвореном тржишту.
Ова врста туризма алат је за промовисање свих врста ресурса, укључује чак и очување
баштине у свим њеним облицима. Правилно управљање гастро туризмом укључује
стално истраживање и захтева мултидисиплинаран и флексибилан приступ, а ова грана
туризма уједно подстиче креативност и предузетништво.
4.4.13 Стари занати
Помоћу старих заната истиче се фолклорни део етничког идентитета. Србију карактерише
више врста заната и
може се рећи да је ова
делатност
достојан
чувар традиције.
На подручију Ражња
занатство
има
дугу
традицију, јер су многе
занатлије из прошлости
били изврсни мајстори.
Занат
који
је
био
изузетно заступљен, да
се и данас говори о
црепуљама из Рујишта
(општина Ражањ), због
постојања глине која се
користи за израду истих.
Некада се цело село
бавило грнчарством а
продаја црепуља било је
основни извор прихода.
У близини места на ком
се вадила глина и
спостоје
остаци
„кованица“ у коме су се
црепуље израђивале.
Овај занат је пред
изумирањем јер је остало
још пар становника који
обрађују ову глину која
је
јединствена
на
територији
Републике
Србије
управо
због
минералног састава.
Стари занати су везани за очување традиције али и туристичку делатност и то вишеструко.
Шанса општине је у обнови грнчарског заната због моћуности туриста да се упознају са
основама технике израде црепуље, црепуља као сувенир и због гастрономских
могућности.

Слика бр. 17 Црепуља
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Једна од мера сачувања овог заната од заборава јесте обнова или изградња нове кућице
(кованице) за израду црепуља (која би уједно била и туристичка атракција) и
организовање обуке израде црепуља. Такође је од изузетног значаја промоција и продаја
овог пројзвода на манифестацијама помоћу Туристичке организације.
Негујући домаћу радиност постоји могућност израде сувенира намењених у промотивне и
комерцијалне сврхе ангажовањем активисткиња удружења „Етно конац“. Сувенир је пре
свега предмет субјективне природе личног афинитета и субјективног доживљаја. То је
предмет, са пријатним топлим порукама, који је често и без намене, или употребне
вредности, има своје значење и вредност. Туристички сувенир, пре свега, карактерише
разноврсност и масовност одређене врсте предмета. Управо, само код туристичких
сувенира се јавља потреба организоване пројзводње и промета. Са порастом туристичког
промета, туристички сувенири су постали роба. Сувенир треба бити веран одраз поднебља
у ком је настао. Према томе, треба радити на идеји формирања сувенира општине Ражањ.
У општини Ражањ постоје озбиљни потенцијали за развој руралног туризма. Томе
погодује и расположеност локалне заједнице да „уђе у токове туристичке индустрије“.
Будуће активности би биле усмерене на категоризацију, а онда и промоцију смештајних
капацитета у руралном туризму општине Ражањ, али и обједињавање свих могућих
оригиналних активности везани за село, али и овај крај, у јединствени туристички
пројзвод општине Ражањ.
4.4.14 Туризам посебних интереса
Забава је део савремене свакодневнице, међутим посебно је сконцентрисана на просторе
који на једном месту нуде више врста забавног садржаја.
Потребе за забавним парковима су итекако извесне. Аква парк нуди забаву на води, али
има их довољно у околини (Јагодина, Сокобања). Од забава на води постоји Базен у
Ражњу који задовољава потребе локалног становништва.
Тематски паркови орјентисани су на различите забавне активности, и Ражањ би био
идеалана локација. Међутим, ови објекти изискују веће почетно улагање, али и доносе и
значајан профит.
Овде би се могло говорити о могућим улагањима који би били карактеристична и за сам
терен; изградња тематског парка или неколико мањих забавних паркова, изградња
адреналин парка али и додатне садржаје забавне индустрије.
Већ поменута планина Буковик која је неискоришћена погодна за развој екстремних
спортова за којима и текако потражња постоји. Буковик има услова за бављење
параглајдингом, који је за почетак идеалан јер не изискује велика улагања. Вожња бобом
на шинама могао би се искористити тунел дуг око 2км којим се повезују општине Ражањ и
Бољевац. Такође интересантан авантуристички подухват који би такође искористио
планину у авантуристичке сврхе јесте и поставке за зип- лајн који такође не изискује већа
улагања. Овим активностима би се потврдила сарадња Туристичке организације и
Спортског савеза.
О самој теми ових паркова треба формирати радну групу и покренути озбиљну дискусију.
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5. ЦИЉЕВИ РАЗВОЈА ТУРИЗМА ОПШТИНЕ РАЖАЊ
Визија туристичког развоја је полазна основа за дефинисање циљева. Циљеви морају бити
свеобухватни, тј. морају да обухвате и економске користи, користи за локално
становништво, задовољство гостију, користи за природно окружење, користи за културно
окружење. Кључни циљеви у Стратегијском развоју туризма Ражња би били :
1. Активирање туристичких ресурса Ражња
2. Позиционирање општине Ражањ као атрактивног туристичког места
3. Развој предузетништва у туризму
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4. Подстицање организованих облика сарадње свих учесника у туризму
5. Повећање квалитета живота становништва
Сви наведени циљеви су реални и оствариви и одражавају туристичке и развојне изазове
са којима се Ражањ суочава.
ПРЕГЛЕД СТРАТЕШКИХ ЦИЉЕВА, ПРИОРИТЕТА И МЕРА ТУРИСТИЧКОГ
РАЗВОЈА
1.Активирање туристичких ресурса општине Ражањ
Развој постојећих туристичких пројзвода. Туристички ресурси су компоненте природне
средине и феномени социо- културног карактера, који захваљујући одређеним својствима,
могу бити коришћени за организацију туристичке делатности. То су сва средства у
функцији туристичког развоја одређеног места или региона. На територији општине
Ражањ постоје низ ресурса који имају квалитете за задовољење сазнајних, спортских,
рекереативних, културних, пословних и других потреба који би могли привући туристе и
као такви захтевају потпуно активирање. На том основу општина Ражањ може формирати
конкурентну понуду која ће бити усклађена са потребама тржишта.
Мера подстицања развоја посебних облика туризма. Мером подстицања развоја облика
туризма за које се показало да постоје основни ресурси, чије би коришћење било
економски исплативо и које би омогућило да се побољша квалитет живота локалног
становништва, уз њихову адекватну заштиту. Ту су следећи облици туризма за које је
уочено да постоје могућности развоја: транзитни, кампинг, екотуризам, спортскорекреативни, рурални, ловни, културни туризма и туризам посебних интереса.
Транзитни туризам
Чињеница да кроз општину Ражањ пролази саобраћајница од великог међународног
значаја, Европски пут Е75 који спаја крајњи север (Норвешка) и југ (Грчка, односно
острво Крит) Европе, погодује улагањима у развој транзитног туризма. Потребне мере за
искоришћавање шансе које леже у доброј саобраћајној позицији Општине јесу у
оспособљавању смештајних капацитета на локација у непосредној близини ауто пута.
Кампинг туризам
Променаме у задовољењу туристичких потреба подразумева чешће а краће посете
различитих локација. Иницијатива за опремањем кампинг простора би привукла туристе
авантуристичког духа који су у пролазу, а могућност њиховог задржавања на територији
Општине огледала би се у креирању посебне понуде рекреативног, забавног и
гастрономског карактера.
Екотуризам
Пораст свести о утицају друштва на животну средину, условио је сагледавање
неконтролисаног коришћења ресурса. Реч је о зеленој потрошњи која је имала и свој
утицај на туризам. Екотуризам се у Ражњу може развијати на више локалитета на којима
је природа у великој мери сачувана као што су излетиште Варница, делови планине
Буковик, обала Јужне Мораве.
Спортско- рекереативни туризам
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Веза туризма и спорта је јака и везује се за сталну жељу човека за игром, променом,
разонодом, опуштањем, као и о уклањању негативних последица модерног начина живота
и рада. Када је главни мотив за путовање спорт говоримо о спортско рекреативном
туризму. У Ражњу постоје могућности за бављење спортом изградњом и опремањем
наменских спортско- рекреативних објеката. Општина је без активних загађивача што је
чињеница која отвара врата за улагања у спортску инфраструктуру и привлачења
спортских екипа и љубитеља спорта.
Рурални туризам
Основна база за развој овог облика туризма лежи у чињеници да је општина Ражањ
рурална општина и тај потенцијал има могућности да нађе свој пун процват у туристичкој
делатности. У прилог томе следи чињеница да је у развоју руралног туризма на територији
општине шанса домаћинима са територије општине да извор сталног или додатног
прихода стекну у туризму.
Ловни туризам
Поред постојања три ловишта на територији општине Ражањ као и два ловачка удружења,
два ловачка дома која су у фази изградње и реновирања велика шанса постоји за развој
овог облика туризма. Даљи радови и улагања на овом пољу огледаће се у промоцији
ловних капацитета Општине у циљу информисања шире јавности као и привлачења циљне
групе.
Културни туризам
Једна од каректеристика културног туризма је да су релативно мали трошкови његовог
развоја. Овај вид туризма је често заснован на реалном, аутентичном месту. Развој
културног туризма може допринети бољем разумевању међу људима, поштовању културе
и становника региона који се посећује, очувању природних и културних добара на
дестинацији. Ражањ има добру ресусрсну основу за развој културног туризма. Културне
манифестације које су задржале аутентичну слику изворног фолклора, свирање фруле као
националног инструмента су снага развоја културног туризма. Даљи развој манифестација
би се огледао у организовању додатног програма за посетиоце као што су гастро
такмичења повезана са старим занатима, пример- црепуљарство и специјалитети из
црепуље. Такође, у понуду треба укључити и вино као гастрономску понуду ради
укључивања винарија у озбиљније туристичке токове.
Туризам посебних интереса
Забава је део савремене свакодневнице, међутим посебно је сконцентрисана на просторе
који на једном месту нуде више врста забавног садржаја. Општина Ражањ је идеална
локација за адаптацију простора у авантуристичке паркове.
Мера изградње нових и повећање квалитета већ постојећих смештајних и угоститељских
капацитета. Квалитет туристичке понуде у великој мери зависи од квалитета понуде
смештаја и исхране. Један од основних начина за то јесте стандардизација датих услуга. За
почетак категорисати већ постојеће смештајне капацитете, који су до сада били само
потенцијални. Смештајна понуда у свим типовима смештаја мора бити усаглашена и по
капацитету и по категорији у складу са истраживањима тржишта, као и адекватно
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категорисана. У овој мери треба напоменути и организовање разговора ради стимулисања
отварање већ постојећег објекта мотела.
Развој новог туристичког пројзвода: Еко Етно Авантура. Истраживањем туристичких
ресурса и могућности за развој туризма су упутиле да туристички потенцијали који
постоје нису обликовани у обједињени туристички производ, што се јавља као приоритет.
Мера за обликовање новог туристичког пројзвода. Туристичка привреда је хетерогена тј.
велики број привредних и непривредних делатности учествује у задовољењу домаћих и
страних туриста. Обликовање новог целовитог туристичког производа се треба остварити
у сарадњи и повезаности свих субјеката на страни туристичке понуде, али базираног на
темељним истраживањима туристичке тражње и конкуренције. Развој и промоција новог
туристичког производа „Етно Еко Авантура“ укључиће одређен број партнера који ће
дефинисати појединачне елементе туристичке понуде. Елементи ће бити систематично
запаковани у туристички производ, за који ће се обавити адекватна промотивна активност.
Одрживо коришћење природних и културних ресурса у туристичке сврхе. Једна од
дефиниција одрживог туризма напомиње да је реч о таквом развоју туристичке делатности
која не угрожава ресурсе на којима се заснива, како би они остали сачувани и за
генерације које долазе и како би те генерације могле на истом или вишем нивоу да
задовољавају своје туристичке потребе. У том смислу циљ је да се туризам у Ражњу
развија на одрживим основама.
Мера заштите и коришћење природних потенцијала у туристичке сврхе. Циљ ове мере је
развој понуде на начин да се у функцију туризма ставе природне вредности, као што су
ретке и угрожене биљне и животињске врсте, али на такав начин да туризам не угрози
постојање истих.
Мера активације и заштите културно историјске баштине у туристичке сврхе. Друштвена
и културна одрживост подразумева развој туризма који повећава контролу локалне
заједнице над сопственим животом и који је компатибилан са њиховом културом и
идентитетом. Одрживи туризам пружа могућност да се ревитализују и очувају културна
добра.
2.Позиционирање општине Ражањ као атрактивног туристичког места
Формирање туристичко- информативног центра. Позиционирање туристичког
производа је поступак креирања производа и маркетинг микса дестинације који има за
циљ да производ заузме жељено место у свести потрошача (у односу на конкурентне
туристичке производе). Прецизно позиционирање туристичког производа и његових
основних делова омогућава целовито дефинисање свих сегмената у процесу стратегијског
управљања. Потребно је стога позиционирати Ражањ у свести домаћих и страних
потрошача и битно повећати број ино и домаћих гостију уз повећање обима продаје у
свим њеним деловима. У смислу побољшања промоције туризма у Ражњу у плану је
формирање туристичко- информативног центара Ражња у склопу просторија Туристичке
организације чија ће основна улога бити туристичка промоција Ражња и његових
вредности, давањем кључних информација у вези са смештајем, гастро понудом, као и са
транспортом, забавним културним програмом. ТИЦ ће давати све сервисне информације
намењене домаћим и страним туристима. У оквиру центра ће се делити бесплатне
брошуре, мапе и месечни репертоари културних, спортских и других дешавања у Ражњу.
У оквиру центра би се поставио и интерактивни излог, како би се на брз и савремен
приступ туристи информисали о свим корисним информацијама.
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Мера покретања туристичке промоције. Туристичка промоција је активност која треба да
допринесе побољшању пласмана туристичког производа. Пласман који се заснива на
савременим начинима и приступима које поставља тржишно пословање, мора да се
спроводи паралелно са стварањем производа. Пласман производа у Ражњу, није
суштински решен, што је проблем учесника у туризму. Туристички производи биће
пласирани на више начина, као што је израда промотивног материјала, интернет
промоција, излагање на туристичким сајмовима, организовање радионица са учешћем
новинара.
Дефинисање туристичког идентитета и имиџа дестинације. Ражањ још увек нема имиџ
као туристичка дестинација, стога што и Србија нема јасан имиџ туристичке земље. У
креирању имиџа промоција треба да заузима посебно место. Имиџ дестинације призилази
директно из дефинисаног идентитета дестинације и маркетинг стратегије локалних
учесника.
Мера брендирања туристичког пројзвода Ражња. У оквиру маркетиншког управљања
дестинацијом веома важну улогу игра брендирање туристичког производа. Осим функције
разликовања, позиција, тј. бренд дестинације ће омогућити и послужити као обележје које
ће свим учесницима помоћи да се осете делом целине, односно као основа за
идентификацију, препознавање, континуитет и заједништво. Крајња одлука туристе
заснива се на очекиваном пакету користи који се очекује од искуства на дестинацији, а она
су резултат формираног имиџа. Битно је, такође, сагледати колико сваки учесник у понуди
даје у имиџу дестинације. На основу спроведених истраживања у оквиру ове стратегије
дошло се до закључка да би у идентитету Ражња требало препознати следеће кључне речи
: Еко, Етно, Авантура; еко- еколошка општина, етно- велики значај који Општина придаје
очувању етно мотива, фолклора и традиције, авантура- лов, развој адреналинских
спортова. Ражањ ће у напред изложеном смислу тежити спровођењу комплетне
маркетиншке активности туристичког производа Ражња ( утврђивање карактеристика
производа, циљних тржишта, циљне групе, тржишне комуникације и канала продаје).
3.Развој предузетништва у туризму
Анализа примера добре праксе из ЕУ и из Србије. Појачана специјализација и
конкуренција на тржишту је довела до промена у светској економији; у таквим условима
се прелази на нове облике организације рада предузећа како би иста била конкурентна.
Већина промена се огледа у давању предности малим и средњим предузећима, која
постају генератор и агенс у развоју туристичког предузетништва.Управо у том смислу
веома важну улогу има формирање партнерских односа са земљама чланицама ЕУ у
смислу преношења знања и искуства, како би се створио стабилан предузетнички систем.
Мера формирања партнерства и релевантних радних група. Процес преношења искуства и
примера добре праксе из ЕУ је неизоставан и нужан у развоју туризма општине Ражањ.
Без сарадње и јаког партнерства у туризму је тешко постићи напредак. Управо због тога
Општина ће тежити формирању различитих облика сарадње и партнерстава са чланицама
ЕУ, како би могла применити знања и искуства у свом туристичком развојном систему.
Исто тако, радиће се на склапању партнерства са општинама које су успешне у овој
делатности из Србије, као и суседним општинама ради повећања конкурентности на
тржишту.
Развој људких ресурса туристичко угоститељског сектора. Висок степен
интерперсоналних односа и висок степен личне услуге је једна од битних карактеристика
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пословања у туризму. Управо због велике осетљивости датог питања посебна пажња се
мора обратити на адекватну едукацију кадрова који се запошљавају у туризму, јер исти
битно доприносе квалитету укупног туристичког производа.
Мера едукације у туризму и угоститељству на свим нивоима. У развијеним друштвима
главни развојни ресурс је људски капитал, а његов квалитет битно одређују образовање и
обука. Спроводиоци реформи образовног система би морали да интегришу у своје
програме сагледавање свих промена у знањима и вештинама у овој области, као и сталну
надградњу базе основних знања које се стиче у редовном образовном систему. Потребно
је усмерити кадрове на учење језика и информатичку писменост. Савремене просветне
политике у развијеним земљама темељи се на конецпту који је последњих деценија
разрађен у међународним организацијама које се баве образовном политиком (UNESCO,
OECD, ILO, Европска комисија), а које их препоручују у националним образовним
реформама. Реч је концепцији целовитог учења тј. Друштва које учи. Овакав систем
развоја људских ресурса услађује различите облике учења у свим животним раздобљима.
Савремени образовни систем чини мрежа школских и нешколских организација повезаних
партнерским односима. Посао у туризму може наћи велики број жена, због услужног
карактера делатности, као и лица са посебним потребама посебно када је у питању израда
сувенирског програма.
Развој предузетничке климе. Предузетничка клима значи, имати окружење у коме ће
предузетник бити отворен према иновацијама. То значи уводити нове производе, услуге и
процесе, водити људе и бити подржан у окружењу у ком се делује. Без предузетништва
нема развоја туризма. Улога и значај државе, законске регулативе, њене администрације и
економске политике је веома битна за стимулисање предузетничког развоја у туризму.
Пре свега реч је новим решењима и смањењу административних спрега; наиме уз помоћ
свог иснтрументарија држава би требало да створи оквир за дугорочно повољне услове за
развој предузетништва. Читав је низ мера којима се може формирати адекватна клима
предузетништва у туризму Ражња (увођење пореских олакшица, давање стручне и
саветодавне помоћи, организовање центра за предузетништво, успостављање
информационог система за МСП, усклађивање правних прописа са регулативом ЕУ,
олакшавање приступа европским програмима помоћи, давање у закуп локала у
власништву општине Ражањ, давање помоћи за подршку иновацијама и сл.).
Мера развоја финансијских потпора. Општина Ражањ ће тежити да у сарадњи са
државним органима обезбеди финансијску потпору за финансирање пројеката у области
туризма који могу допринети квалитету туристичке понуде. Такође, тежња је да се део
финансијских стредстава добије из европских фондова. У овом смислу пре свега је реч о
налажењу доступних и повољних извора финансирања. Извори финансирања морају у
потпуности бити координирани са предузетничком инфраструктуром, како би се
остварила синергија и усклађеност између токова новца и потреба привреде.
4.Подстицање организованих облика сарадње свих учесника туризма у општини
Ражањ
Анализа, обучавање и умрежавање туристичких понуђача у Ражњу. Тржишне промене
условљавају сложене и разне модалитете пословног повезивања предузећа у туризму. При
свему томе утицај тржишта на модалитете пословног повезивања од пресудног је значаја
(обим, структура и карактеристике тржишта). Величина, карактеристике и локација
тржишних сегмената значајни су фактори који одређују пословно повезивање. Предузећа
у туризму се повезују пре свега да би се постигла конкурентност у турбулентним
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условима. Умрежавање понуђача је један од облика повезивања понуде на начин како би
се лакше координисало целокупном понудом.
Мера умрежавања туристичких понуђача у Ражњу у циљу анализе и даље обуке. Туризам
као делатност је веома специфична са аспекта њене хетерогености, с тога се може
дефинисати као комбинација односа, услуга и осталих погодности које користе туристи,
створених из потребе за привременим премештањем људи. Туристички агрегат се састоји
из великог броја хомогених подгрупа или подсистема. Оне су у основи подељене на
непосредне и посредне туристичке делатности, које засецају у све сфере привредног и
друштвеног живота. Због мањег броја субјеката који су заинтересовани да се нађу на
страни туристичке понуде у Ражњу je потребно њихово умрежавање и координисање
активности. Умрежавање понуђача је један од облика повезивања како би се лакше
координисало целокупном понудом. Обука туристичких понуђача би била обављена у
сарадњи са партнерским градом из ЕУ и домаћим стручњацима. Такође потребно би било
формирати и асоцијацију свих субјаката на страни туристичке понуде.
Хоризонтално повезивање учесника туристичког развоја. Туристички производ настаје
тимским радом свих учесника туристичког развоја. Главни носиоци туристичке понуде су
туристичке агенције и организације, локална самоуправа, предузетници општине Ражањ,
јавна предузећа.Због не постојања адекватне туристичке понуде која би изашла на
тржиште, препоручљиво је повезивање са суседним општинама и градовима ради
обогаћивања туристичке понуде, за општи интерес свих учесника. Карактеристика
туристичке делатности је слаба умреженост и координација активности свих учесника
туристичког развоја, као што су општина, јавна предузећа, градске институције,
туристичке агенције, предузетници у туристичком сектору, угоститељи, хотелијери,
културне институције, спортска друштва. Општина Ражањ поседује велике туристичке
потенцијале који нису преточени у конкурентне туристичке производе, а разлог за то је и
непостојање заједничке акције, која доводи до синергијског ефекта и жељених резултата.
5.Побољшање квалитета живота локалног становништва
Развој туристичке инфраструктуре. Бројни су утицаји које туризам врши на привреду
подручја у којима се развија, али свакако су међу њима најзначајнији утицаји на :
дрштвени производ и национални доходак; платни биланс; запосленост становништва и
стандард; инвестициону активност и структуру инвестиција; бржи развој, али ту је и читав
низ друштвених и политичких утицаја. Међу њима велику улогу има боље интеркултурно
разумевање међу људима између различитих земаља, повећање свести о културном
идентитету, побољшање радне и здравствене способности, образовање и др. Не улазећи у
овом случају у негативне утицаје који настају развојем туризма, закључује се да у великој
мери својим развојем утиче на побољшање квалитета живота локалног становништва.
Објекти, опрема и земљиште туристичке инфраструктуре може бити јавно и приватно, али
сви објекти туристичке инфраструктуре су од заједничког интереса за све учеснике у
ланцу туристичког производа.
Мера изградње и унапређења туристичке инфраструктуре. Посебна је улога туристичке
инфраструктуре у ланцу вредности за све учеснике, од сабраћаја, преко трговине, свих
врста смештајних и угоститељских услуга до комуналне инфраструктуре. Туристичка
инфраструктура треба да има, као добро од заједничког интереса предност у свим
видовима стимулација које пружа држава и други извори финансирања. Нужно је донети
прецизне стандарде за квалитет и услуге туристичке инфраструктуре као неопходног
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услова комерцијализације туристичког производа који она подржава. Постоје пројекати у
општини Ражањ који су везани за развој и унапређење туристичке инфраструктуре, међу
којима су неки од њих : Изградња етно дворишта, измештање Завичајног музеја, уређење
трга, пројекти везани за комуналну делатност и друго. Туристичка инфраструктура велика
и мала, представља услов без кога нема савремене туристичке понуде. Без ње,
антропогени или природни ресурс је неискориштени потенцијал, који се не може
комерцијализовати. Она представља спону свих учесника на страни понуде и сваки од
њих захваљујући њој остварује пословање и профит у делу туристичке понуде.
Повећање запослености становништва. Туризам је фактор потпунијег коришћења радно
способног становништва. Повећањем туристичког промета и потрошње страних и
домаћих туриста долази до укључења великог броја радника у поменуте делатности
туристичке привреде. Повећава се, такође број запослених у непривредним делатностима
које директно учествују у подмирењу потреба туриста. Овде треба указати и на значај
директног ангажовања приватних домаћинстава, која пружају услуге смештаја и исхране.
Све то утиче на оживаљавање привредне активности, као и на повећање животног
стандарда становништва у њима. Поред тога битно је напоменути да туризам запошљава
релативно велики број женске радне снаге.
Мера развоја угоститељско туристичког сектора. Мером се жели постићи
диверзификација сектора како би се отворио што већи број нових радних места. Поред
великог броја жена, у туризму би се кроз различите облике привређивања, могла
запослити и лица са посебним потребама. Општина Ражањ ће тежити изналажењу
програма и партнерских облика сарадње у циљу што ефикаснијег запошљавања
становништва и побољшању квалитета живота.
6. ЛИТЕРАТУРА
- Стратегија развоја туризма Републике Србије 2016- 2025
- Хидрометеролошки годишњаци, Хидрометеролошки завод Србије
- Стратегија развоја општине Ражањ
- Стратегија заштите животне средине општине Ражањ
- Черовић.С.(2003)- Менаџмент у туризму, ПМФ, Нови Сад
- Попеску.Ј.(2002)- Маркетинг у туризму, Београд
- Јовичић.Д.(2002)- Менаџмент туристичких дестинација, Београд
- Штетић.С.(2003)- Географија туризма
- Статистички годишњак, Завод за информатику и статистику
- Хаџић.О.(2005)- Културни туризам, Нови Сад
ВЕБ адресе:
- www.unwto.org
- www.serbia-tourism.org
- www.razanj.org
- www.yuta.rs
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АКЦИОНИ ПЛАН

1. ПРИОРИТЕТ: Активирање туристичких ресурса општине Ражањ
1. ПРИОРИТЕТ: Активирање туристичких ресурса
Степен приоритета
општине Ражањ
(висок)
1.1.Стратешки циљ: Развој постојећих туристичких пројзвода
1.1.1. Програм: Развој посебних облика туризма кроз изградњу и унаређивања
капацитета за пријем туриста
Износ у
динарима и
Број
Пројекат
Партнери
Време
Индикатори
извор
финансирања
Смештајни
Општина,
10.000.000
капацитети и
Подстицај
угоститељски
Привредници,
МТТ,
развоја
1.1.1.1.
МТТ,
До 2021.
Привредници,
објекти у
транзитног
Заинтересовани
близини
Донатори,
туризма
домаћини
Општина
главних
саобраћајница
Категоризовани
До краја
800.000
Општина,
смештајни
Подстицај развоа
прве
МТТ,
1.1.1.2.
Заинтересовани
капацитети у
сеоског туризма
половине
Општина,
домаћини, НВО
домаћој
2019.
Донатори
радиности
Смештајни
капацитети у
Ловачка
Унапређење
5.000.000
близини
удружења,
1.1.1.3.
ловноног
До 2020.
МПШВ, МТТ,
ловишта
Општина, МТТ,
туризма
Донатори
Број ловацаМПШВ
туриста
Подстицање
Општина,
10.000.000
развоја
Србијашуме,
ЕУ фондови,
Смештајни
спортскоСпортси савез,
1.1.1.4.
До 2021.
Општина,
капацитети на
рекреативног и
МТТ, МОС,
МТТ, МОС,
излетиштима
излетничког
Спортска
Привредници
туризма
удружења
1.2.1.Програм: Очување и унапређење постојећих, проширење броја манифестација и
догађаја
Проширење
300.000
манифестација
Проширење
промоцијом
Удружења,
Из редовног
програма
1.2.1.1.
Од 2019.
гастрономије и
ТОС, НВО
пословања,
постојеће
занатства кроз
Донатори
манифестације
такмичење
Општина, МТТ,
1.000.000
Одржавање
Увођење нове
1.2.1.2.
ТОС,
До 2020.
Донатори, ЕУ
нове
манифестације
Удружења
фондови
манифестације
2. ПРИОРИТЕТ: Позиционирање општине Ражањ као туристички атрактивног места
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2. ПРИОРИТЕТ: Позиционирање општине Ражањ као
туристички атрактивног места
2.1. Стратешки циљ: Промоција туристичке понуде
2.1.1. Програм: Подршка промоције развоја туризма
Број

2.1.1.1.

2.1.1.2.

2.1.1.3.

Пројекат
Формирање
туристичкоинформативног
центра
Израда
пропагандних
брошура и
постављање
билборда
Промотивне
активности путем
интернета

2.1.1.4.

Промотивне
активности на
сајмовима и
сличним догађајима

2.1.1.5.

Израда
мултимедијалних
садржаја

Партнери

Време

Општина,
јавна
предузећа

До 2019.

19.12.2018.г.
Степен приоритета
(висок)
Износ у
динарима и
извор
финансирања
1.000.000
Опшина из
редовног
пословања
300.000
Општина из
редовног
пословања,
МТТ

Општина,
МТТ

До 2019.

Општина,
МТТ, ТОС,
Привредници

До
средине
2019.

600.000
годишње

ТОС, МТТ,
НВО

До 2020.

800.000
Годишње
МТТ,
Сопствена
средстава,
Привредници,
Удружења

ТОС, МТТ,
НВО

До
средине
2019.

250.000

Индикатори

Формиран
инфо центар
Број издатих
брошура и
број
постављених
билбода
Интернет
страница,
активности на
друштвеним
мрежама и
страницама за
резервацију
Број догађаја,
број
подељеног
промо
материјала
Израђени
туристички
спотови и
презентације

3. ПРИОРИТЕТ: Развој предузетништва у туризму
3. ПРИОРИТЕТ: Развој предузетништва у туризму
3.1.Стратешки циљ: Укључити привреду у туристичку понуду
3.1.1.Програм: Анализа примера добре праксе из Србије и ЕУ
3.1.1.1.
200.000
Посете примерима
Донатори,
МТТ, НВО
До 2020.
добре праксе
Сопствена
средства
3.1.1.2
Формирање
1.000.000
МТТ, Општине
партнерства и
До 2021.
Донатори,
и градови
релевантних радних
Општина
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група
3.1.2.Програм: Развој људских ресурса туристичкоугоститељског сектора
3.1.2.1.
Едукације у
200.000
МТТ,
туризму и
Фондови, Из
Консултанске
До 2021.
гоститељству на
сопствених
компаније
свим нивоима
средстава
2.1.2.2.
Министарства,
Развој
500.000
ПКС,
предузетничке
До 2021.
Фондови,
Консултантске
климе
Општина
компаније

Број одржаних
едукација
Број
подржаних
иновација

4. ПРИРИТЕТ:Подстицање организованих облика сарадње свих учесника у развоју
туризма у општини Ражањ
4. ПРИРИТЕТ:Подстицање организованих облика сарадње свих учесника
туризма у општини Ражањ

Степен
приоритета
(висок)
4.1.Стратешки циљ: Анализа, обучавање, умрежавање туристичких понуђача у Ражњу
4.1.1.Програм:Умрежавање туристичких понуђача у Ражњу
-Број
заједничких
Хоризонтално
Јавна
500.000
акција
повезивање
предузећа,
Сопствена
4.1.1.1.
До 2019.
-Број
учесника
Привредници,
средства,
заједничких
туристичког развоја
НВО
Фондови
наступања на
тржишту

5. ПРИОРИТЕТ:Побољшање квалитета живота локалног становништва
5.ПРИОРИТЕТ:Побољшање квалитета живота локалног становништва
5.1.Стратешки циљ:Побољшање квалитета живота у руралној средини
5.1.1.ПРОГРАМ: Развој Туристичке инфраструктуре

5.1.1.1.

Изградња и
унапређење
туристичке
инфраструктуре

МТТ,
Привредници

До 2021.

5.000.000
Фондови,
Привредници

-Укупан број
изграђених и
прилагођених
објеката
смештајних
капацитета

500.000
Привредници,
НВО

Број
новостворених
радних места у
туризму и
угоститељству

5.1.2.ПРОГРАМ: Повећање запосленсти становништва
5.1.2.1.

Развој туристичко
угоститељског
сектора

Привредници,
НВО

До 2021.
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На основу члана 4. став 3. и члана 13, став 1 Закона о комуналним делатностима (''Службени
гласник РС'', бр.88/2011 и 104/16), члана 3. став 2. и члана 54, став 2. Закона о добробити
животиња (''Службени гласник РС'', број 41/09), члана 4 и 39. став 3. Закона о прекршајима
(„Службени гласник РС“, бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016-Одлука УС), члана 32. став 1. тачка
6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.129/2007 и 83/14-др. Закон,
101/2016 и 47/2018) и 39.став 1.тачка 7. Статута општине Ражањ (''Службени лист општине
Ражањ“, број 9/08, 3/11, 8/12, 4/14 и 6/16)
Скупштина општине Ражањ, дана 18 децембар 2018. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ДРЖАЊУ И ЗАШТИТИ ДОМАЋИХ
ЖИВОТИЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РАЖАЊ
Члан 1.
У Одлуци о држању и заштити домаћих животиња на територији општине Ражањ
(„Службени лист општине Ражањ“ број 2/17)
у члану 18.
после става 2. додаје се став 3. који гласи:
Копитари, папкари и живина се могу држати у ограђеном простору на отвореном
под условима да је спречен неконтролисан излазак животиња на јавне површине и
угрожавање животне средине или људи, пуштање и напасање животиња на јавним
површинама, као и оштећење ограде између суседних парцела. Ограђени простор на
отвореном мора да испуњава услове у мерним односима из става 2 овог члана.
у члану 34. став 1. после тачке 16. додаје се тачка 17. која гласи:
17) да се на огради између суседних парцела предузимају било какви радови или
радње без сагласности власника или сувласника исте, као и да се ограда између суседних
парцела користи као део објекта, ограђеног простора или настрешнице за држање домаћих
животиња на отвореном.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Ражањ“
Број 355-148/18-11
У Ражњу, 18 децембра 2018 године
Скупштина општине Ражањ
Председник
Миодраг Рајковић с.р.
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На основу чл. 20. став 1. Закона о јавним службама („Службени гласник РС“, број 42/91,
71/94, 79/05, 81/05 83/05 и 83/14), члана 45. став 4. Закона о култури („Службени гласник
РС“, број 72/09), члана 32.став 1. тачка 9. Закона о локалној смаоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18) и члана 39. став 1. тачка 10. Статута
општине Ражањ („Службени лист општине Ражањ“,бр. 9/08, 3/11, 8/12, 4/14 и 6/16),
Скупштина општине Ражањ, на седници одржаној дана 18 децембра 2018. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ДОМА КУЛТУРЕ РАЖАЊ

I – РАЗРЕШАВА СЕ дужности члана у Надзорном одбору Дома културе Ражањ:
–

Надица Митровић из Подгорца, представник запослених у установи из разлога
престанка радног односа због одласка у пензију.

II – ИМЕНУЈЕ СЕ за члана Надзорног одбора Дома културе Ражањ
-

Дарко Ружић, запослен на пословима буџета у Општинској управи општине
Ражањ

II – Решење доставити: разрешеном и именованом члану, Дому културе, архиви и
објавити у „Службеном листу општине Ражањ“.
Број:110- 188/18-11
У Ражњу, 18. децембра 2018 .године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ
Председник
Миодраг Рајковић с.р.

1531

Службени лист општине Ражањ

Број 17

19.12.2018.г.

На основу чланова 32.. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС бр. 129/07,
83/14-др. закон, 101/16-др. закон и 47/18), чланова 3. тачка 6а, 4. и 9. Закона о комуналним
делатностима („Сл.гласник РС” бр. 88/11 и 104/16), Закона о сахрањивању и гробљима
(“Сл.гласник СРС” бр. 20/77, 24/85-др. закон и 6/89-др. закон и “Сл. гласник РС” бр. 53/93др. закон, 67/93-др. закон, 48/94-др. закон, 101/05-др. закон, 120/12-УС и 84/13-УС), Уредбе о
начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности („Сл.гласник РС“ бр.
13/18) и чланa 39.став 1. тачка 7. Статута општине Ражањ („Сл. лист општине Ражањ” бр.
4/14 пречишћен текст и 6/16),
Скупштина општине Ражањ наседници одржаној дана 18 децембар 2018. године,
донeла је
ОДЛУКУ
О ПОГРЕБНИМ ДЕЛАТНОСТИМА
Члан 1.
Овом одлуком прописују се услови и начин обављања погребне делатности.
Члан 2.
Погребна делатност у смислу ове одлуке је преузимање и превоз посмртних
остататака од места смрти, односно места на коме се налази умрла особа (стан, здравствена
установа, институт за судску медицину и патологију, установе социјалне заштите, и друга
места) и превоз до места одређеног посебним прописом (патологије, судске медицине,
гробља, крематоријума, аеродрома, пословног простора погребног предузећа у ком постоје
прописани услови за смештај и чување покојника), организација сахране и испраћаја са
прибављањем потребне документације за организацију превоза и сахрањивања, чување
посмртних остатака у расхладном уређају и припремање покојника за сахрањивање (у даљем
тексту: погребна делатност).
Члан 3.
Погребну делатност могу обављати јавно предузеће, привредно друштво, предузетник
или други привредни субјект (у даљем тексту: субјект) који испуњава услове прописане
законом, Уредбом о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности
(„Сл.гласник РС“ бр. 13/18) (у даљем тексту: Уредба) и овом одлуком.
Члан 4.
Погребну делатност, у складу са Уредбом, може да обавља субјект који је поднео
захтев за проверу испуњености услова за отпочињање обављања комуналнe делатности.
За отпочињање обављања комуналне делатности субјект мора да испуњава услове
прописане Уредбом у погледу одређеног броја запослених, минималног техничког
капацитета и седишта субјекта.
Члан 5.
Минимални услови које морају да испуне вршиоци комуналних делатности за
отпочињање обављања комуналне делатности за погребну делатност је да:
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Подносилац захтева за проверу испуњености услова за отпочињање обављања
комуналне делатности -погребна делатност- мора да има најмање пет запослених без обзира
на степен образовања.
Подносилац захтева за проверу испуњености услова за отпочињање обављања
комуналне делатности, погребна делатност, мора да има минимални технички капацитет:
-

Број атестираних возила за превоз покојника која су регистрована на подносиоце
захтева количина 2
Просторија за пословно-изложбени простор 15 м2;
Просторија за смештај покојника (расхладна комора у власништву или уговор о
закупу расхладне коморе) за најмање три покојника;
Просторија за припремање покојника за погреб 10 м2;
Магацински простор 20 м2;
Обезбеђен паркинг простор за атестирана возила 30 м2;
Просторије из члана 5 ове одлуке морају бити искључиво на територији општине
Ражањ на чијој територији је регистровано седиште подносиоца захтева за проверу
испуњености услова за отпочињање обављања комуналне делатности.
Члан 6.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Комунална инспекција Општине Ражањ.
Члан 7.

За прекршаје учињене противно одредбама ове одлуке прописују се новчане казне и то :
-

10.000 динара за физичко;
20.000 динара за одговорно лице у правном лицу;
100.000 динара за правно лице
50.000 динара за предузетника.
Члан 8.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Ражањ “.
Број: 352-47/18-11
У Ражњу, 18 децембар 2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ
Председник
Миодраг Рајковић с.р.
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На основу члана 32 , став 1, тачка 6 Закона о локалној самоуправи („ Службени гласник
РС „ број 129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016 и 47/2018) и члана 39, став 1, тачка 7 и 32
Статута општине Ражањ ( „ Службени лист општине Ражањ „ број 9/08 , 3/11, 8/12 , 4/14 и
6/16 ),
Скупштина општине Ражањ на седници одржаној дана 18. децембра 2018. године,
доноси
РЕШЕЊЕ
I . Усваја се Извештај о реализацији програма развоја спорта општине Ражањ за период
2015-2018 година.
II . Решење доставити Спортском савезу општине Ражањ и архиви СО-е Ражањ и
објавити у „Службеном листу општине Ражањ „

Број 66-15/18-11
У Ражњу , 18. децембра 2018. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ
Председник
Миодраг Рајковић с.р.
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ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА
ОПШТИНЕ РАЖАЊ
за период 2015 – 2018 година
СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ
1.Развој школског спорта
Из области школског спорта до сада се реализује само једно такмичење ученика основних
школа у екипним спортовима – ШКОЛСКА ОЛИМПИЈАДА - већ традиционално на
територији Општине Ражањ. Трудићемо се да се ученици наших основних школа са наше
школске олимпијаде пласирају на окружна и републичка такмичења.
Зато код овог стратешког приоритета издвајамо :
Посебан циљ – Повећано учешће ученика на школским спортским приредбама
Посебан циљ – Унапређено медијско праћење и промоција школског спорта
Посебан циљ – Унапређене везе између школа и спортских организација у области спорта и
подстакнути програми у спортовима који привлаче децу
Овај догађај – Школска олимпијада – се пропрати од стране медија са којима
Општина Ражањ има пословну сарадњу, промоција школског спорта иде преко сајта
Спортског Савеза, Канцеларије за младе, Фејсбук страница ССОР и КЗМ.
2.Развој и унапређење спортске рекреације – спорт за све
Посебан циљ – Подстакнуто значајније укључење ЈЛС у финансирање програмских
активности из области спортске рекреације
ЈЛС – Општина Ражањ преко Спортског савеза финансира програм спортске
рекреације - спорт за све – СПОРТСКО ЛЕТО РАЖАЊ – већ традиционално годинама са
учешћем већег броја деце и младих.
3. Подизање капацитета спорта на свим нивоима власти
Посебан циљ – усвојене категоризације спортских организација у ЈЛС
Примењују се Правилници о финансирању спорта у Општини Ражањ и категоризацији
спортских организација и грана спортова на основу којих се деле средства за спорт.
4.Развој и унапређење спортске инфраструктуре
Посебан циљ – Успостављена потпуна база података, односно евидентирано
постојеће стање спортске инфраструктуре
Изграђени спортски терени за мале спортове пре свега у градској МЗ Ражањ и
осталим МЗ, ОШ Вук Караџић Витошевац , Нови Брачин, три теретане на отвореном и
једна у затвореном објекту је база података Спортског савеза јер су сви спортски објекти
уписани у матичне и националне евиденције Завода за спорт и медицину спорта РС.
Посебан циљ – системски планирана, реконструисана и изграђена спортска
инфраструктура
Спортска инфраструктура је грађена према планској и пројектној документацији.
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АКЦИОНИ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА РАЗВОЈА СПОРТА ОПШТИНЕ РАЖАЊ
2015 – 2018
Реализована активност – Организација излета у природу за децу преко Планинарског
друштва Варница 2012 Ражањ у склопу редовних планинарских акција ПД Варница 2012
Ражањ.
Часови аеробика и пилатеса се одвијају у просторијама Дома културе Ражањ јер се чека
пуштање у рад новоизграђене спортске хале.
Сваке године на базену у Ражњу се организује Школа пливања рекреативно за полазнике
свих узраста са великим бројем деце полазника ове школе.
Реализована активност - Турнири свих спортских игара у летњем периоду у оквиру
Програма Спортско лето Ражањ сваке године са великим бројем деце и младих.
Приводе се крају завршни радови на изградњи спортске хале и очекује се релативно брзо
примопредаја радова и пуштање у рад новоизграђеног спортског објекта – Изградња
спортске хале у ОШ Иван Вушовић Ражањ.
Изграђен Спортски терен за мале спортове у саставу Спортског центра у Ражњу уз
донацију Министарство омладине и спорта РС.
Реконструисани спортски терени у ОШ Вук Караџић Нови Брачин

Спортски Савез Општине Ражањ
Председник
Душан Ракић с.р.
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Скупштина општине Ражањ , на основу члана 32 , став 1 , тачка 6 Закона о локалној
самоуправи ( „ Службени гласник РС „ број 129/07 и 83/14-др. Закон,101/16-др.закон и 47/18 )
и члана 39 , став 1 , тачка 7 и 32 Статута општине Ражањ ( „ Службени лист општине Ражањ „
број 9/08 , 3/11, 8/12 , 4/14 и 6/16 ), дана 18. децембра 2018. године, доноси

РЕШЕЊЕ
I . Усваја се Годишњи финансијски извештај Спортског савеза општине Ражањ за 2018
годину.
II . Решење доставити Спортском савезу општине Ражањ и архиви СО-е Ражањ и објавити
у „Службеном листу општине Ражањ „

Број 400-491/18-11
У Ражњу, 18. децембра 2018 године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ
Председник
Миодраг Рајковић с.р.
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Страхиње Симоновића бб
37215 Ражањ
e-mail: sportskisavezor@gmail.com

финансиски извештај за 2018 годину

Спортски савез је реализовао све планиране активности у 2018 години. Поред
годишњег програма реализован је и посебан програм у коме је акценат био на физичку
активност деце школског узраста. Програми су реализовани у целости , главни циљ је био
повећати спортску активност деце и младих.
Вредност годишњег програма била је 500.000 динара а посебног 400.000 динара. Средства
су коришћења по предвиђеном финансиском плану који је пратио програм .За шта постоји
пратеће документација као и периодични извештаји Спортског савеза општине Ражањ.
Динамика преноса средстава је такође пратила програм у зависности од редоследа
активности које је ССОР реализовао, тако да су надлежне службе и општински органи имали
увид како у реализацију програма тако и у трошењу одобрених средтава.
Спортске организације клубови и удружења такође су имали опредељена средства за своје
активности и програме предвиђене финансиским планом, програми су реализовани за шта
постоји документација тј периодични извештаји. Све спортске организације на територији
општине Ражањ, чланице ССОР су у обавези да подносе периодичне тј тромесечне
извештаје. Расподела средстава по спортским организацијама :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ФК „Буковик“ Ражањ
ФК „Полет“ Витошевац
Шаховски клуб „Ражањ“
КК „Младост“ Ражањ
СК „Златна стрела“ Ражањ
Фитнес клуб „ТЗеретана“ Ражањ
ПД „Варница“ Ражањ
РУ „Млади рибар“ Ражањ
СУ „Рекреатива“ Ражањ

1.200.000,оо динара
650.000,оо динара
500.000,оо динара
500.000,оо динара
300.000,оо динара
50.000,оо динара
100.000,оо динара
100.000,оо динара
100.000,оо динара

Расподела средстава иде сагласно Одлуци Општинског Већа Општине Ражањ о
финансијском плану буџетских дотација за Спортски Савез, спортске клубове и спортска
удружења.
Средства су опредељена Одлуком о финансијском плану буџетских дотација за
Спортски савез, спортске клубове и спортска удружења број 66-1/18-01 од 06.02.2018.године.
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Поред ове расподеле била је и расподела средстава на основу расписаног јавног позива о
којој је одлучивала општинска комисија за спорт .
1.
2.
3.
4.
5.

Шаховски клуб „Ражањ“
Фитнес клуб „Теретана“ Ражањ
ФК „Полет“ Витошевац
КК „Младост“ Ражањ
Спортски савез општине Ражањ

500.000,оо динара
100.000,оо динара
500.000,оо динара
500.000,оо динара
400.000,оо динара

Средства су опредељена Допуном Одлуке о финансијском плану буџетских дотација за
Спортски савез, спортске клубове и спортска удружења број 400-302/18-01 од
27.07.2018.године.
Напомена : Имајући у виду да до краја године има још десетак дана ССОР није искористио
сва опредењена средства али да су она намењене за активности до крај текуће године и да ће
већи део преосталих средстава бити утрошен а, тај износ је 41,902,оо динара.
Председник ССОР:
____________________
Душан Ракић с.р.
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На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Службени гласник РС“, број 72/2011,
88/13 и 105/14, 104/2016-др. Закон, 108/2016 и 113/2017), члана 15 Одлуке о прибављању и
располагању стварима у јавној својини општине Ражањ („Службени лист општине Ражањ“,
број 12/18) члана 32. став 1. тачка 6 и 20 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“, бр.129/2007 , 83/14- др. закон и 101/16- др. Закон и 47/2018) и члана 39. став 1. тачка 17.
Статута општине Ражањ („Службени лист општине Ражањ“, број 9/08, 3/11, 8/12, 4/14 и 6/16)
и члана 99 Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС,
98/2013-одлука УС, 132/2014, 145/2014 и 83/18),
Скупштина општине Ражањ, дана 18. децембра 2018.године доноси
ОДЛУКУ
о прибављању катастарских парцела број 874 и 875 обе КО Смиловац
у јавну својину општине Ражањ поклоном
Члан 1.
ПРИБАВЉАЈУ СЕ у јавну својину Општине Ражањ следеће катастарске парцеле:
 к.п. бр. 874 у месту званом „Нерезина“, воћњак 4. класе, површине 12,88 ари и
 к.п. бр. 875 у месту званом „Нерезина“, њива 5. класе, површине 25,29 ари, обе по листу
непокретности број 989, власника Тодоровић /Драгутин/ Југослава из Скорице.

Члан 2.
Непокретности из члана 1 ове одлуке прибављају се у јавну својину општине Ражањ ради
проширења гробља у селу Смиловац у складу са Планом генералне регулације насеља Смиловац
(„Службени лист општине Ражањ“, број 4/2015).
Члан 3.

Напред наведене непокретности прибављају се без терета и без накнаде.
Члан 4.

Општина Ражањ стиче право својине на наведеним непокретностима из члана 1 ове
Одлуке, са правом уписа у јавне књиге о евиденцији непокретности и правима на њима на основу
Уговора о прибављању непокретности у јавну својину општине Ражањ поклоном.
Члан 5
Уговор о прибављању непокретности из члана 1 ове Одлуке у јавну својину општине
Ражањ у име општине Ражањ закључује председник општине, по претходно прибављеном
мишљењу Секретара Скупштине општине Ражањ, као лица коме су поверени послови правне
заштите интереса општине Ражањ.
Члан 6
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у„Службеном листу
општине Ражањ“.
Број 46-88/18-11
У Ражњу, 18. децембра.2018 године

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ПРЕДСЕДНИК
Миодраг Рајковић с.р.
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На основу члана 23. став 2 и члана 27. став 10 Закона о јавној својини ( „Службени
гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др. пропис, 108/2016, 113/2017 и
95/2018), члана 32, став 1, тачка 6 Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“,
број 127/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. Закон и 47/18), члана 39. став 1. тачка 25 Статута
општине Ражањ („Службени лист општине Ражањ“, број 9/08, 3/11, 8/12, 4/14 и 6/16) и члана
3. став 4. тачка 1 и члана 4. Одлуке о прибављању и рaсполагању стварима у јавној својини
општине Ражањ („Службени лист општине Ражањ“, број 12/18),
Скупштина општине Ражањ на седници одржаној дана 18. децембра 2018. године,
доноси
ОДЛУКУ
о измени Одлуке о преносу права коришћења на пословном простору који се налази у стамбено
пословној згради на катастарској парцели број 2187/1 у КО Ражањ
(„Службени лист општине Ражањ“, број 1/18)
Члан 1.
У Одлуци о преносу преносу права коришћења на пословном простору који се налази у
стамбено пословној згради на катастарској парцели број 2187/1 у КО Ражањ („Службени лист
општине Ражањ“, број 1/18), члан 1 мења се и гласи:
„ПРЕНОСИ СЕ право коришћења Месној заједници Ражањ на пословном простору, у
укупној површини од 14 м2, број посебног дела 1/Ф, у приземљу, број улаза 1, број зграде 1, који
се налази у јавној својини општине Ражањ, у стамбено пословној згради на к.п. бр. 2187/1 КО
Ражањ у улици Страхиње Симоновића број 6.

Члан 2.
Ова Одлуку ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Ражањ“.
Број 46-92/18-11
У Ражњу,18. децембра.2018 године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЖАЊ
ПРЕДСЕДНИК
Миодраг Рајковић с.р.
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На основу члана 23. став 2 и члана 27. став 10 Закона о јавној својини ( „Службени
гласник РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др. пропис, 108/2016, 113/2017 и
95/2018), члана 32, став 1, тачка 6 Закона о локалној самоуправи ( „Службени гласник РС“,
број 127/07, 83/14-др. закон и 101/16-др. Закон и 47/18), члана 39. став 1. тачка 25 Статута
општине Ражањ („Службени лист општине Ражањ“, број 9/08, 3/11, 8/12, 4/14 и 6/16) и члана
3. став 4. тачка 1 и члана 4. Одлуке о прибављању и рaсполагању стварима у јавној својини
општине Ражањ („Службени лист општине Ражањ“, број 12/18),
Скупштина општине Ражањ на седници одржаној дана 18. децембра 2018. године,
доноси
ОДЛУКУ
о измени Одлуке о преносу права коришћења на пословном простору који се налази у
стамбено пословној згради на катастарској парцели број 2187/1 у КО Ражањ
(„Службени лист општине Ражањ“, број 11/17)
Члан 1.
У Одлуци о преносу права коришћења на пословном простору који се налази у
стамбено пословној згради на катастарској парцели број 2187/1 у КО Ражањ
(„Службени лист општине Ражањ“, број 11/17) члан 1 мења се и гласи:
„ПРЕНОСИ СЕ право коришћења Туристичкој организацији општине Ражањ и то на
пословном простору , укупне површине 69 м 2 , који се налази у приземљу, број посебног
дела 1/Д, број улаза 1, који се налази у јавној својини општине Ражањ, у стамбено пословној
згради на к.п. бр. 2187/1 КО Ражањ у улици Страхиње Симоновића број 6.
Члан 2.
Ова Одлуку ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Ражањ“.
Број 46-93/18-11
У Ражњу,18. децембра 2018 године
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЖАЊ
ПРЕДСЕДНИК
Миодраг Рајковић с.р.
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