Рача, 21.03.2003. године – број 1

Цена 100,00 динара

1.

На основу члана 49-54 Закона о јавним приходима и јавним расходима ("Сл. гласник РС",
бр. 76/91, 41/92, 18/93, 22/93, 37/93, 67/93, 45/94, 42/98, 54/99 и 22/01), Скупштина општине Рача на
седници одржаној дана 21.03.2003. године донела је:
ОДЛУКУ
о усвајању завршног рачуна буџета
Скупштине општине Рача за 2002. годину
Члан 1.
Усваја се завршни рачун буџета Скупштине општине Рача за 2002. годину.

Члан 2.
Укупни приходи буџета Скупштине општине Рача за 2002. годину износе 37.060.361,42
динара.
Расходи буџета Скупштине општине Рача за 2002. годину износе 36.950.387,18 динара.
Стање на жиро-рачуну буџета СО-е Рача на дан 31.12.2002. године износи 109.974,24
динара и као вишак прихода се преноси у наредну буџетску годину.
Потраживања и обавеза нема.
Члан 3.
У сталну буџетску резерву издвојен је износ од 184.190,00 динара, а у текућу буџетску
резерву износ од 362.913,00 динара.
Члан 4.
У прилогу ове Одлуке налази се завршни рачун буџета Скупштине општине Рача за 2002.
годину и чини саставни део ове Одлуке.
Члан 5.
Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.
Рача, 21.03.2003. године
Број: 020-1/2003-01

Председник
Скупштине општине Рача
Слађан Радовановић
Завршни рачун буџета
СО Рача за 2002. годину

Скупштина општине Рача на седници одржаној дана 21.03.2003. године усвојила је Одлуку
о буџету Општине Рача за 2002. годину. Овом Одлуком предвиђени су приходи буџета у износу од
38.590.141,72 динара и исто толико и расходи.
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На основу члана 48. Закона о јавним приходима и јавним расходима и члана 9. Одлуке о
буџету Општине Рача за 2002. годину, Извршни одбор СО Рача на седницама одржаним дана
17.09.2002. године и 18.12.2002. године, донео је Одлуке о измени распоређених износа за
поједине намене у буџету не мењајући висину укупних прихода, односно расхода, предвиђених
буџетом СО Рача за 2002. годину. Ово је урађено из оправданих разлога, да би могли да се
изфинансирају најнеопходнији расходи код корисника буџетских средстава. Примера ради, код
фондова материјалне производње (фонд за путеве, фонд за водопривреду, фонд за грађевинско
земљиште) првобитно је био планиран износ од 9.800.000,00 динара, а одлуком Извршног одбора
тај износ је повећан на 10.800.000,00 динара, што је морало да се одрази на друге позиције у
буџету, јер за промену укупних расхода Извршни одбор није имао одобрење Скупштине општине
(члан 9. одлуке о буџету Скупштине општине Рача за 2002. годину).
По врстама прихода остварени су следећи приходи у 2002. години:
Р. бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

ВРСТА ПРИХОДА
ИЗНОС
Пренос средстава из 2001. године
372.141,72
Порез на промет производа
11.388.917,70
Порез на промет услуга
3.141.255,07
Порез на доходак грађана
1.566.710,80
Порез на промет непокретности и права
1.521.397,91
Порез на имовину
2.567.710,40
Комуналне таксе
2.105.129,26
Порез на наслеђе и поклоне
66.622,52
Средства за солидарну стамбену изградњу
13.850,13
Накнада за уређење грађевинског земљишта
674.070,25
Накнада за коришћење грађевинског земљишта
170.307,07
Допунска средства од Републике
2.600.000,00
Накнада за путеве
892.680,23
Накнада за комунална добра
64.571,86
Порез на фонд зарада
7.461.471,79
Приход од камате
26.195,98
Приход од давања објеката у закуп
93.030,20
Порез на друге приходе
744.676,10
Порез на приходе од самосталних делатности
1.271.992,89
Општинске административне таксе
94.602,23
Порез на акције на име и удео
758,81
За покриће дефицита буџета
222.268,50
С В Е Г А П Р И Х О Д И:
37.060.361,42
По завршном рачуну буџета општине Рача за 2002. годину остварени су јавни приходи у
износу од 37.060.361,42 динара, а остварење стварних прихода у односу на план износи 96,04%.
Распоред ових прихода извршен је у складу са Одлуком о буџету СО Рача за 2002. годину и
Одлукама Извршног одбора СО Рача о измени распоређених износа за поједине намене у буџету, а
према приложеној табели: Расходи буџета СО-е Рача за 2002. годину.
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РАСХОДИ БУЏЕТА СО-е РАЧА ЗА 2002. ГОДИНУ
Р.б.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

КОРИСНИК БУЏЕТА
Орган управе
Секретаријат за скупштинске послове
Фондови материјалне производње
Средње образовање
Основно образовање
Култура – Културни центар
Култура – Библиотека
Физичка култура
Социјална заштита
Дечја заштита
Друштвене организације
Финансирање странака
Месне заједнице
Солидарна стамбена изградња
Провизија НБЈ – ЗОП
Камата пословне банке
Текућа буџетска резерва
Стална буџетска резерва
Отплата кредита "Credy" банци
СВЕГА:
Стање жиро-рачуна на дан 31.12.2002. године
УКУПНО:

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ
01.01.-31.12.2002. год.
11.768.000,00
3.570.000,00
10.800.000,00
800.000,00
1.900.000,00
1.550.000,00
850.000,00
500.000,00
120.000,00
2.825.000,00
370.000,00
70.000,00
500.000,00
1.500.000,00
100.141,72
75.000,00
500.000,00
192.000,00
600.000,00
38.590.141,72

ИЗВРШЕНИ
% УЧЕШЋА ПО % ИЗВРШЕНИХ
РАСХОДИ
ПЛАНУ
РАСХОДА
11.659.598,26
30,49
31,55
3.560.151,00
9,25
9,63
10.733.300,00
27,99
29,05
545.000,00
2,07
1,47
1.716.500,00
4,92
4,65
1.492.800,00
4,02
4,04
843.400,00
2,20
2,28
236.000,00
1,30
0,64
117.000,00
0,31
0,32
2.611.000,00
7,32
7,07
362.955,00
0,96
0,98
53.000,00
0,18
0,14
431.800,00
1,30
1,17
1.325.391,45
3,89
3,59
46.322,43
0,26
0,12
69.066,04
0,19
0,19
362.913,00
1,30
0,98
184.190,00
0,50
0,50
600.000,00
1,55
1,62
36.950.387,18
100,00
100,00
109.974,24
37.060.361,42
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Ако се ставе у однос планирани расходи у износу од 38.590.141,72 динара и извршени
расходи у износу од 36.950.387,18 динара, види се да су расходи у односу на план извршени са
95,75%.
Стање жиро-рачуна буџета на дан 31.12.2002. године износи 109.974,24 динара.
Потраживања и обавеза нема.
Стање жиро-рачуна сталне буџетске резерве је 0,00 динара, из разлога што је 12.12.2002.
године угашен рачун сталне буџетске резерве од стране НБЈ-ЗОП.
Приходи сталне буџетске резерве за 2002. годину износе 229.268,50 динара, а структура
прихода је следећа: пренета средства из 2001. године износе 45.078,50 динара, а законско
издвајање 0,5% на приходе буџета износи 184.190,00 динара.
Расходи сталне буџетске резерве за 2002. годину су следећи:
Арнаутовић Бранко, Сараново - пожар
За покриће дефицита буџета
С В Е Г А:

7.000,00
222.268,50
229.268,50

Средства пренета на подрачуне за друштвене делатности (култура, физичка култура,
друштвена брига о деци, социјална заштита, основно образовање и средње образовање) у целости
су пренета корисницима, тако да стање на подрачунима на дан 31.12.2002. године износи 0,00
динара.
Укупни приходи ватрогасног фонда општине Рача за 2002. годину износе 115.047,89
динара, а расходи 94.876,55 динара. На жиро-рачуну ватрогасног фонда на дан 31.12.2002. године
стање је 20.171,34 динара, колики је и вишак прихода за пренос у наредну годину за потребе
фонда.
Укупни приходи Фонда за солидарну стамбену изградњу општине Рача износе 1.336.464,03
динара, а расходи 10.555,32 динара. Аванс за купљена 2 стана износи 1.190.000,00 динара, тако да
стање жиро-рачуна Фонда за солидарну стамбену изградњу општине Рача на дан 31.12.2002.
године износи 135.908,71 динара. Вишак прихода за пренос у наредну годину за потребе Фонда
износи 1.325.908,71 динара.
Приходи Фонда за водопривреду за 2002. годину износе 1.554.253,14 динара, а расходи
1.551.836,54 динара. На жиро-рачун Фонда за водопривреду на дан 31.12.2002. године стање је
2.416,60 динара, колики је и вишак прихода за пренос у наредну годину за потребе Фонда и на
основу члана 4. Одлуке о буџету СО-е Рача за 2002. годину неће се враћати у буџет.
Обавезе Фонда за водопривреду СО-е Рача у износу од 3.743.543,88 динара су на основу
члана 27. став 2. Правилника о контном оквиру, путем разграничења неплаћених расхода,
пребачене на наредну 2003. годину и исплатиће се из текућег прилива за 2003. годину.
Приходи Фонда за грађевинско земљиште СО-е Рача за 2002. годину износе 5.939.976,60
динара, а расходи 5.726.933,42 динара. Вишак прихода над расходима износи 213.043,18 динара, а
састоји се из следећег:
- стање жиро-рачуна Фонда за грађевинско земљиште СО-е Рача на дан 31.12.2002. године
износи 1.345,68 динара
- авансно потраживање за стан износи 11.697,50 динара
- аванс ЈКП "Рача" износи 200.000,00 динара
Износ од 213.043,18 динара се на основу члана 4. Одлуке о буџету СО-е Рача за 2002.
годину преноси у наредну годину за потребе Фонда. Разграничени неплаћени расходи Фонда за
грађевинско земљиште СО-е Рача на дан 31.12.2002. године износе 2.019.252,01 динара.
Приходи Фонда за путеве СО-е Рача за 2002. годину износе 14.123.806,11 динара, а расходи
14.122.510,98 динара. Стање жиро-рачуна Фонда за путеве на дан 31.12.2002. године износи
1.295,13 динара, колики је и вишак прихода над расходима за пренос у наредну годину за потребе
Фонда за путеве.
Разграничени неплаћени расходи Фонда за путеве СО-е Рача на дан 31.12.2002. године
износе 2.682.889,16 динара.
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Сагледавањем читаве буџетске проблематике у 2002. години види се да је испоштована
Одлука о буџету СО-е Рача за 2002. годину, односно није прекорачен ниједан одобрени износ у
буџету, а прилив средстава и одређени приоритети су условили да су поједине позиције у буџету
извршене са мањим или већим процентом, а све у оквиру дозвољених средстава одређених
одлуком ове скупштине о буџету за 2002. годину.
Иако су расходи буџета у односу на план извршени са одличних 95,75%, то само показује
да је, гледано са временске дистанце од годину дана од како је пројектован буџет за 2002. годину,
исти реално урађен, али хронични недостатак средстава веома оптерећује буџет наше општине.
Другим речима, план је план, али је евидентно да и за нajосновније потрeбе појединих корисника
буџета недостају средства. Наш буџет и даље оптерећују дугови из ранијих година, комунална
инфраструктура је у веома лошем стању, као и све оно што чини нормалне потребе становника
наше општине, било да је то област просвете, културе, спорта и свега осталог.
С обзиром да се и даље очекује рестриктивно буџетско финансирање, неопходан је још већа
сарадња са ресорним министарствима у области комуналне инфраструктуре, да би се решили
нагомилани проблеми код других корисника буџетских средстава, поготово у друштвеним
делатностима.
Сарадња са ресорним министарствима је приоритет. Друга ствар је повећање наших
локалних прихода (такса на фирму и накнада за коришћење грађевинског земљишта) у смислу
наплате заосталих дугова, што захтева и бољу организацију унутар саме Општинске управе. Ово
тим пре што Влада Републике Србије нема намеру да општинама да већа средства од пореза на
промет производа и услуга, оствареног на територији општине, а на терет републичког буџета.
Прилог 1: Рашчлањене табеле појединих позиција буџета.
Број: 020-1/2003-01
Дана: 21.03.2003. године

Председник
Скупштине општине Рача
Слађан Радовановић

3.

Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 21.03.2003. године, на основу члана
27. Закона о планирању и уређењу простора и насеља ("Сл. гласник РС", број 44/95) и члана 25.
Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 4/99), донела је:
ОДЛУКУ
о приступању изради Урбанистичког пројекта
блока "Црква" у Рачи
Члан 1.
Овом Одлуком приступа се изради Урбанистичког пројекта блока "Црква" у Рачи.
Члан 2.
Урбанистички пројекат обухвата кп. бр. 514, 560, 568, део к.п. бр. 525/2 и 650 у К.О. Рача.
Члан 3.
Рок израде Урбанистичког пројекта је 2 месеца по усвајању акта о изради пројекта.
Носилац израде плана је Дирекција за урбанизам и изградњу Крагујевац.
Члан 4.
Средства за израду Урбанистичког пројекта обезбеђује Фонд за грађевинско земљиште
Скупштине општине Рача.
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Члан 5.
У току израде Пројекта не може се вршити промет ни издавати услови за уређење простора
на кп. бр. 514, 560, 568, део к.п. бр. 525/2 и 650 у К.О. Рача, до усвајања Урбанистичког пројекта.
Члан 6.
Избор оптималног решења извршиће се на основу увида у постојећу урбанистичку
документацију и стања на терену, уз сагласност инвеститора.
Члан 7.
Нацрт Урбанистичког пројекта изложиће се на јавни увид у трајању од 30 дана уз
оглашавање у дневном листу, 15 дана пре почетка јавног увида и у том року ће се обавити стручна
расправа.
Јавни увид и стручна расправа обавиће се у просторијама Скупштине општине Рача.
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рача.
Број: 020-2/2003-01
Дана: 21.03.2003. године

Председник
Скупштине општине Рача
Слађан Радовановић
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