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Општинско веће општине Рача, на основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", 
број 129/2007) и члана 66. Статута оптине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 6/2008, 2/2010 и 
12/2010),члана 37.Пословник о раду општинског већа(„сл.гласник општине Рача бр.1/2009“) на 
седници одржаној дана 14.08.2012. године донело је: 
 

О Д Л У К У 
О  

РАСПОРЕЂИВАЊУ, КОРИШЋЕЊУ И НАКНАДИ 
ЗА СЛУЖБЕНЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНСКЕ БРОЈЕВЕ 

ОПШТИНЕ РАЧА 
 

Члан 1. 
У оквиру мобилне мреже општине Рача, службени мобилни телефонски бројеви чије коришћење као 
и претплата за њих иде на терет буџета општине Рача у складу са овом Одлуком, су следећи: 
 

Р. бр. Функционери и службе Општинске управе Напомена 
1.  Председник општине  службени 
2.  Председник Скупштине општине  службени 
3.  Заменик Председника општине службени 
4.  Заменик Председника Скупштине општине службени 
5.  Секретар Скупштине општине Рача службени 
6.  Заменик секретара Скупштине општине Рача службени 
7.  Помоћници Председника општине службени 
8.  Чланови Општинског већа на сталном раду  службени 
9.  Чланови Општинског већа који нису на сталном раду службени 
10.  Начелник Општинске управе службени 
11.  Заменик Начелника Општинске управе службени 
12.  Директор Фондова општине Рача службени 
13.  Шеф одељења за буџет и финансије Општинске управе 

општине Рача 
службени 

14.  Шеф одељења за пољопривреду, урбанизам, изградњу, 
комуналне, имовинско-правне и испекцијске  послове  

службени 

15.  Шеф одељења за ЛЕР, дијаспору и заједничке послове службени 
16.  Шеф службе за управу и стручно нормативне послове службени 
17.  Шеф службе за друштвене делатности и људске ресурсе службени 
18.  Шеф службе за пољопривреду, урбанизам, изградњу, 

комуналне и имовинско-правне послове  
службени 

19.  Шеф службе за заједничке послове службени 
       20. Запослени из члана 6. ове Одлуке службени 

 
Члан 2. 

Остале бројеве мобилних телефона из мобилне мреже општине Рача распоредити радницима 
Општинске управе општине Рача (по један телефонски број), с тим да за те бројеве месечна претплата 
иде на терет буџета општине Рача, а износе месечних рачуна плаћају радници који су задужили 
бројеве обуставом од плате. 
 
У том смислу, овлашћује се Начелник Општинске управе општине Рача да склопи уговоре са 
радницима Општинске управе општине Рача о коришћењу бројева службених мобилних телефона. 
 

Члан 3. 
Омогућује се радницима Општинске управе да, уколико су заинтересовани, задуже и додатне бројеве 
мобилних телефона из мобилне мреже општине Рача, за које ће радници сносити трошкове месечне 
претплате као и комплетан месечни рачун обуставом од зараде. 
 
Расподела додатних бројева мобилних телефона и плаћање рачуна и претплате за те бројеве ће бити 
регулисани посебним уговорима. 



Број 10, страна 3 Службени гласник општине Рача 14.08.2012. године 

 
Члан 4. 

Наплата месечних рачуна за раднике Општинске управе општине Рача вршиће се од дана преузимања 
телефонских картица и потписивања уговора уз писану сагласност корисника. 
 

Члан 5. 
Одборници Скупштине општине Рача задужиће по један телефонски број чији ће позиви бити 
ограничени само на разговоре унутар групе без додатних опција с тим да за те бројеве месечна 
претплата иде на терет буџета општине Рача. 
 
Члановима Општинског већа и функционерима који нису на сталном раду износи телефонских 
рачуна који су изнад одобреног лимита наплаћиваће се обуставом од накнаде коју примају. 
 

Члан 6. 
Службеним телефонима из члана 1. ове Одлуке ограничава се месечна потрошњана на терет буџета 
општине Рача, и то: 
 

1. У износу до 15.000,00 динара: 
- Председник општине Рача (два телефонска броја) 

2. У износу до 12.000,00 динара: 
       -     Председник Скупштине општине Рача (један телефонски број) 

-  Заменик Председника општине Рача (два телефонска броја) 
3. У износу до 8.000,00 динара: 

-  Начелник Општинске управе општине Рача (један телефонски број) 
-  Директор Фондова Општине Рача (један телефонски број) 

4. У износу до 5.000,00 динара: 
-  Чланови Општинског већа општине Рача на сталном раду (један телефонски број) 
-  Помоћници Председника општине   (један телефонски број)      

5. У износу до 3.000,00 динара: 
-  Шеф одељења за буџет и финансије Општинске управе општине Рача (један 

телефонски број) 
-  Шеф одељења за пољопривреду, урбанизам, изградњу, комуналне, имовинско-правне 

и   испекцијске  послове (један телефонски број) 
-  Шеф одељења за ЛЕР, дијаспору и заједничке послове (један телефонски број)    

6. У износу до 2.000,00 динара: 
-  Секретар Скупштине општине Рача (један телефонски број) 
-  Заменик секретара Скупштине општине Рача (један телефонски број) 
-  Заменик Председника Скупштине општине Рача (један телефонски број) 
-  Заменик Начелника Општинске управе (један телефонски број) 

7. У износу до 1.500,00 динара: 
-  Шеф службе за управу и стручно нормативне послове (један телефонски број) 
-  Шеф службе за друштвене делатности и људске ресурсе (један телефонски број) 
-  Шеф службе за пољопривреду, урбанизам, изградњу, комуналне и имовинско-правне  

послове  (један телефонски број) 
-  Шеф службе за  заједничке послове (један телефонски број) 
-  Запослени (један телефонски број) 
        Извршилац за послове урбанизма и изградње 
        Извршилац за послове фондова и саобраћаја 
        Порески администратор        
        Извршилац за припрему, извршење буџета и јавне набавке 

8. У износу до 1.000,00 динара: 
-  Чланови Општинског већа општине Рача који нису на сталном раду (један 

телефонски број) 
-  Запослени (један телефонски број) 
        Координатор возног парка, достављач и возач моторних возила 

                            Порески извршитељ. 
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Члан 7. 
Члановима општинске делегације која службено путује у иностранство признају се трошкови 
службеног телефонског броја коришћеног у иностранству (у ромингу) у целокупном износу за месец 
у коме је делегација боравила у иностранству. 
                             

Члан 8. 
На захтев функционера Председник општине може одобрити да се на терет буџета општине Рача 
признају ванредни трошкови телефонског броја коришћеног у службене сврхе у иностранству (у 
ромингу) као и у другим оправданим случајевима. 
На захтев запосленог у Општинској управи Начелник Општинске управе може одобрити да се на 
терет буџета општине Рача признају ванредни трошкови телефонског броја коришћеног у службене 
сврхе у иностранству (у ромингу) као и у другим оправданим случајевима. 
 

Члан 9. 
Корисницима телефонских бројева из ове Одлуке престаје право на коришћење телефонских бројева 
и дужни су да исте врате, у следећим случајевима: 

- Престанком вршења функција на коју су изабрани 
- Престанком радног односа у Општинској управи. 

 
Члан 10. 

Сви корисници службених мобилних телефонских бројева дужни су да потпишу реверс о задужењу, 
да закључе уговор о коришћењу службеног телефонског броја, као и да дају писмену сагласност да 
им се износ месечног рачуна који прелази износ ограничења месечне потрошње из предходног става 
наплати обустављањем истог од зараде или накнаде коју прима, почев од дана задужења. 
 

Члан 11. 
Саставни део ове Одлуке чини оверени и потписани списак свих лица са задуженим мобилним 
телефонским бројевима. 
 
Овлашћује се Начелник општинске управе да усклади коришћење мобилних телефонских бројева са 
овом Одлуком. 
 

Члан 12. 
Ова Одлука ступа на снагу и примењује се од дана доношења. 
 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о распоређивању, коришћењу и накнади за 
мобилне службене телефоне биз-нет мреже општине Рача бр. 021-361/2010-II од 26.10.2010. год. са 
свим изменама и допунама. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 401-216 /2012-II-01                                          Општинско веће општине Рача 
Дана: 14.08.2012. године                                                                                        Председник 
                                    Драгана Живановић, с.р. 
 
 

На основу чл. 5. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС"  бр. 9/02, 87/02, 
66/05, 54/09, 73/10 и 101/10), члана 63. став 1. тачка 3. Статута општине Рача ("Сл. гласник 
општине Рача" бр.6/2008), Одлуке о првој измени и допуни Одлуке о буџету општине Рача за 
2012. годину ("Службени Гласник општине Рача" број 3/12), Председник општине  доноси:  
 

РЕШЕЊЕ 
о увећању прихода и одобрене апропријације 
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1. утврђује се измена прихода и расхода планираних  Одлуке о првој измени и 
допуни Одлуком о буџету општине Рача за 2012. годину, у износу од  925. 000, 00 динара, 
на основу примљених наменских средстава од Канцеларије за одрживи развој недовољно 
развијених подручја по уговорима број 021-95/2011-III од 01.04.2011. године и 401-284/2011 
од 27. 09.2011. године 

 
2. У плану прихода и примања буџета, по изворима, мења се планирани износ на 

економској класификацији 733251 – капитални трансфери од других нивоа власти у корист 
нивоа општина, тако што се увећава за износ од 925.000,00 динара 

 
                               3. У оквиру раздела 3, глава 3.10, организациона класификација 06961, 

функционална класификација 620, одобрене апропријације се увећавју и то: 
                 - позиција 118, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти – 

суфинансирање израде главног пројекта колектора отпадних вода у М.З. Доња Рача, у износу 
од  425.000,00 динара, -  извор финансирања 07 ; 

 
                               4. У оквиру раздела 3, глава 3.09, организациона класификација 06962, 

функционална класификација 620, одобрене апропријације се увећавју и то: 
                 - позиција 128, економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти – финансирање 

и суфинансирање израде пројектно – техничке документације за изградњу и реконструкцију 
локалних и некатегорисаних путева на територији општине Рача, у износу од  500.000,00 
динара, -  извор финансирања 07 . 

 
                               5. О реализацији овог решења стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије, 

јавне набавке и утврђивање и контролу јавних прихода. 
 

6. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 
   
 
Број 401- 200/2012-IV-02         Председник општине Рача 
У Рачи, дана  31. 07. 2012. године                                                 Драгана Живановић, с.р. 
 
 

На основу чл. 48. став 3. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС  бр. 9/02, 
87/02, 66/05,54/09 , 73/10, 101/10 и 101/11), и члана 23. а) став 4. Одлуке о првој измени и 
допуни Одлуке о буџету општине Рача за 2012. годину (Службени Гласник општине Рача 
број 03/12), Председник општине  доноси:  
 

Решење 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о првој измени и допуни Одлуке о буџету 

општине Рача за 2012. годину,  Раздео 3, Глава 3.24, организациона класификација 70040, 
позиција 187, функционална класификација 130, извор финансирања 01,  економска 
класификација 499- Средства резерве – текућа буџетска резерва, одобравају се средства за  
финансирање редовне делатности  у 2012. години  у износу од  316.000, 00 динара. 

 
  2.  Средства из тачке 1. овe одлуке распоређују се у оквиру: 
 

                                   - Раздела 3, глава 3.05 Културни центар "Радоје Домановић", функционална 
класификација 820 – Услуге културе, извор финансирања 01; -  позиција 066, економска 
класификација  424 – Специјализоване услуге  – 50.000,00  динара, и позиција 071, 
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економска класификација 483 – новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела – 
60.000,00 динара. 

                                  - Раздела 3, глава 3.06 Народна библиотека "Радоје Домановић", функционална 
класификација 820 – Услуге културе, извор финансирања 01; -  позиција 085, економска 
класификација  426 – Материјал  – 5.000,00  динара, и позиција 087, економска 
класификација 483 – новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела – 1.000,00 
динара. 

                                   - Раздела 3, глава 3.10 Фонд за грађевинско земљиште, функционална 
класификација 620 – Развој заједнице, извор финансирања 01; -  позиција 113, економска 
класификација  424 – Специјализоване услуге  – 200.000,00  динара;  

 
              3. О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије, 
јавне набавке и утврђивање и контролу јавних прихода. 
 

4. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 
 
 
Број : 401-201 /2012-III-01         Председник општине Рача 
У Рачи, дана  31. 07. 2012. године                                                  Драгана Живановић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Према решењу Министарства за информисање Републике Србије, број 632-00590/93-03 од 
13.05.1993. године, Службени гласник општине Рача уписан је у регистар средстава јавног 
информисања под редним бројем 1461 од 11.05.1993. године. 
Издаје Општинска управа Рача; Главни и одговорни уредник Душица Миљојковић, секретар 
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205. 


