
 
 
Рача, 25.10.2012. године – број 14                      Цена 100,00 динара 
 
 
 
 
 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 
Ј а в н и   п о з и в и 
Јавни позив за достављање захтева за право пречег закупа са потребном документацијом ради 
израде Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 
територији општине Рача за 2013. годину 

2 

П р а в и л н и ц и 
Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних места у Општинској управи општине Рача број 110-16/2009-IV-00 од 
29.12.2009. године 

3 

Р е ш е њ а 
Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине 
Рача број 110-16/2009-IV-00 од 29.12.2009. године 

4 

Р а з н о 
Смернице и рокови за израду финансијских планова корисника буџета општине Рача за 2013. 
годину и пројекција за 2014. и 2015. годину 5 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА РАЧА 
Комисија за  за израду годишњег програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта  
Број: 320-19/2012-II-01 
Дана: 25. 10 .2012. године 
Рача      

 
На основу члана 64.а. Закона о пољопривредном земљишту („Службени глансик РС“ број 
62/2006,65/2008 – др. Закон и 41/2009) Комисија за израду годишњег Програма заштите, 
уређења и коришћења пољопривредног земљишта, упућује  

 
ЈАВНИ ПОЗИВ 

за достављање захтева за право пречег закупа са потребном документацијом ради 
израде Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта 

на територији општине Рача за 2013. годину 
 

1. Позивају се сва правна и физичка лица која су власници функционалног система за 
наводњавање и одводњавање, рибњака, вишегодишњих засада старијих од три, а млађих од 
15 година у роду, винограда старијих од три година, а млађих од 30 година, у роду, 
функционалних пољопривредних објеката (у даљем тексту: инфраструктура), а који се налазе 
на пољопривредном земљишту у државној својини на територији општине Рача и правна и 
физичка лица која су власници објеката за узгој и држање животиња и која се баве узгојем и 
држањем животиња на територији Општине Рача, а у циљу производње хране за животиње, 
да доставе захтев за право пречег закупа са потребном документацијом Комисији за израду 
Предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на 
територији општине Рача (у даљем тексту: Комисија), а ради израде Годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Рача за 
2013. годину. 
2. Потребна документација коју корисници права пречег закупа по основу власништва 
на инфраструктури достављају Комисији је: 
- Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури;  
- Извод из јавне књиге о евиденцији непокретности и 
- Записник Републичке пољопривредне инспекције о стању и функционалности 
инфраструктуре. 
У случају да инфраструктура није укњижена у јавне књиге о евиденцији непокретности 
потребно је доставити: 
- Захтев за признавање права пречег закупа по основу власништва на инфраструктури; 
- Записник Републичке пољопривредне инспекције о постојању функционалне 
инфраструктуре и  
- Доказ о власништву на инфраструктури (грађевинска, односно употребна дозвола, односно 
извод из проспекта приватизације (којим се доказује да је та инфраструктура ушла у процену 
вредности друштвеног капитала), односно извод из пописа основних средстава. 
3. Потребна документација коју корисници права пречег закупа по основу узгоја и 
држања животиња достављају Комисији је: 
- Захтев за признавање права  пречег закупа по основу узгоја и држања животиња; 
- Доказ о регистрованој фарми  - Решење о утврђивању ветеринарско санитарних услова или 
Регистровано пољопривредно газдинство са 15 уматичених млечних крава до 3 године 
закупа  
- Уверење или потврда о здравственом стању животиња - прибавља се од ветеринарске 
станице и 
- Уверење о уматиченим животињама издато од Института за сточарство Београд. 
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4. Рок за достављање потребне документације из тачке 2. и 3. овог позива Комисији је 
30. октобар 2012. године, до 14,30 сати. Благовременим ће се сматрати сви захтеви који 
стигну у писарницу Општинске управе општине Рача, Карађорђева број 48 до наведеног 
рока. 
Непотпуни и неблаговремени захтеви неће се разматрати. 
5. Потребна документација се подноси у запечаћеној коверти на којој мора да пише, на 
предњој страни: 
-  Општинска управа општине Рача, Комисији за израду Предлога годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији општине Рача за 
2013. годину 
- назнака – Право пречег закупа, уз навођење катастарске општине. 
На задњој страни: 
-  име и презиме/назив и адреса подносиоца захтева за право пречег закупа.  
6. Све информације у вези са овим позивом могу се добити у згради Општине Рача 
сваког радног дана од 09,00 до 13,00 сати. Контакт особа је Драгана Прокић,                                       
тел. 751-796; 751-175 
Цена закупа по праву пречег закупа је просечна последња излицитирана цена на 
последњем одржаном јавном надметању за пољопривредно земљиште у државној 
својини истог квалитета које је дато у закуп на територији јединице локалне 
самоуправе на којој се налази парцела из става 1.члана 64.а., Закона о пољопривредном 
земљишту („Службени глансик РС“ број 62/2006,65/2008 – др. Закон и 41/2009) односно 
за просечно излицитирану цену пољопривредног земљишта у државној својини истог 
квалитета најближе јединице локалне самоуправе. 
 
Овај позив објавити у „Службеном гласнику СО Рача“, на огласној табли Општинске 
управе Општине Рача и месним канцеларијама. 
 
 
                                                                                                          Председник комисије 
         Слободан Јовашевић, с.р. 
 
 
На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/2007), члана 5. 
Закона о радним односима у државним органима ("Сл. гласник РС", број 48/91 и 66/91, 39/02), члана 
85. став 2. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 6/2008, 2/2010 и 12/2010), члана 
24. став 1. алинеја 6. Одлуке о организацији Општинске управе општине Рача ("Сл. гласник општине 
Рача", број 11/2008, 13/2009 и 8/2011), начелник Оппштинске управе општине Рача, донео је дана -
14.09.2012.год. следећи: 
 

ПРАВИЛНИК 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА 

О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА 
У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ РАЧА 

број: 110-16/2009-IV-00 од  29.12.2009. године 
 

Члан 1 
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи 
општине Рача број: 110-16/2009-IV-00 од 29.12.2009. године, мења се члан 7 Правилника тако што се 
уместо броја "61" уписује број "63". 

 
Члан 2 

У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи 
општине Рача број: 110-16/2009-IV-00 од 29.12.2009. године, мења се члан 11 Правилника тако што се 
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у одељку 1 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И СКУПШТИНСКЕ 
ПОСЛОВЕ, пододељку А) СЛУЖБА ЗА УПРАВУ И СТРУЧНО НОРМАТИВНЕ ПОСЛОВЕ, тачка 6. 
Секретар месне канцеларије, у ставу Услови:, подстав Стручна спрема: иза речи" металостругар" 
додају речи "техничар нумеричких машина" а у подставу  Број извршилаца: уместо броја "2" уписује 
се број "3". 

 
Члан 3 

У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи 
општине Рача број: 110-16/2009-IV-00 од 29.12.2009. године, мења се члан 11 Правилника тако што се 
у одељку 2 ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И СКУПШТИНСКЕ 
ПОСЛОВЕ, пододељку Б) СЛУЖБА ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ, тачка 
11. Извршилац за послове писарнице и заменик матичара, у ставу Услови:, подстав  Број извршилаца: 
уместо броја "1" уписује се број "2". 
 

Члан 4 
Остале одредбе Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у 
Општинској управи општине Рача број: 110-16/2009-IV-00 од 29.12.2009. године остају непромењене. 
 

Члан 5 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине 
Рача" а објавиће се по добијању сагласности од стране Општинског већа општине Рача. 
 
Број:    110-8/12-IV-00 
Датум: 14.09.2012.год. 
                                                                                                        ОПШТИНСКА УПРАВА 
                                                                                                          општине Рача                                                                                                                       
                                                                                                                        Начелник 
                                                                                                                   Бранко Савић, с.р.  
 
 

На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 
129/07), члана 85. став 2. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 6/2008, 
2/2010 и 12/2010) и члана 24. став 1 алинеја 6 Одлуке о организацији Општинске управе 
општине Рача, бр. 020-97/2008-03 од 24.12.2008.год.  ("Сл. гласник  општине  Рача",  број 
11/2008, 13/2009 и 8/2011), Општинско веће општине Рача на седници одржаној дана 
25.10.2012. године, донело је: 

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
 

 Даје се сагласност на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Рача, број 110-
8/12-IV-00 од 14.09.2012. године. 
  
 Ово Решење ступа на снагу даном објављивања у Службеном гласнику општине Рача. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Начелник Опшинске управе општине Рача је у складу са чланом 24. став 1 алинеја 6 
Одлуке о организацији Општинске управе општине Рача, ("Сл. гласник  општине  Рача",  
број 11/2008, 13/2009 и 8/2011), донео Правилник о изменама и допунама Правилника о 
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унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине 
Рача број: 110-8/12-IV-00 од  14.09.2012.год.  

Општинско веће општине Рача је у складу са чланом 59. став 2. Закона о локалној 
самоуправи, чланом 85. став 2. Статута општине Рача  и чланом 24. став 1 алинеја 6 Одлуке о 
организацији Општинске управе општине Рача донело решење као у диспозитиву. 
 
  

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
Број:   021-298/12-II-01      Председник 
Дана:  25.10.2012. године    Општинског већа општине Рача 
               Драгана Живановић, с.р. 
 
 

Општинско веће општине Рача, на седници одржаној 25.10.2012.године, на основу 
чланова 46. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» бр. 129/07), члана 66. 
Статута општине Рача («Службени гласник општине Рача» бр. 06/08 , 02/10,  и 12/10), а у 
вези члана 40. Закона о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011 и 93/2012) и члана 37. Пословника о раду Општинског већа општине Рача 
("Сл.гласник општине Рача" број 01/09), донело је: 

 
СМЕРНИЦЕ И РОКОВИ ЗА ИЗРАДУ ФИНАНСИЈСКИХ ПЛАНОВА  

КОРИСНИКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2013. ГОДИНУ И  
ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2014. И 2015. годину 

 
      I  Општинско веће општине Рача прописује смернице и рокове за израду предлога финансијских 
планова корисника буџетских средстава, полазећи од параметара Министарства финансија и 
привреде датих у  Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2013. годину и пројекцију 
за 2014. и 2015. годину, број: 401-00-713/2012-03. 
            СМЕРНИЦЕ: 
            Пројекција основних макроекономских индикатора 

  
Процена 

2012 

 
Пројекција 

2013 

 
Пројекција 

2014 

 
Пројекција 

2015 
БДП, мил.динара (текуће цене) 3.294.150 3.662.437 3.961.200 4.296.793 
БДП, по становнику, у ЕУР 3.950,3 4.250,7 4.237,5 4.859,3 
БДП, реални раст -1,0 2,0 3,5 4,0 
Реални раст поједин. компоненти ПДП, %     
  - лична потрошња -0,4 -1,5 1,0 1,6 
  - државна потрошња 6,7 -5,2 1,4 1,6 
  - инвестиције -8,7 7,9 6,4 7,9 
  - извоз робе и услуга 2,9 9,7 10,0 11,0 
  - увоз робе и услуга 2,0 2,1 5,2 6,7 
Салдо робе и услуга, у ЕУР, % БДП -19,1 -16,4 -14,6 -13,0 
Инфлација , крај периода у % 11,0 5,5 5,0 4,5 
Број формално запосл, год. просек, у 000 1.720,0 1,716,6 1,737,2 1,777,1 
Спољни дуг, % БДП, крај периода 65,1 65,2 58,7 58,4 
 
 " Изменама Закона о буџетском систему, између осталог, предвиђено је да уколико је одлука о 
буџету локалне власти супротна смерницама из Упутства у делу којим се локалној власти дају 
смернице за планирање масе средстава за плате, броја запослених и субвенција, министар може 
привремено обуставити пренос трансферних средстава из буџета Републике Србије, до момента док 
се одлука о буџету не усклади са Упутством  (члан 36а Закона о буџетском систему)." 
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Корисници буџетских средстава, при изради финансијских планова за 2013. годину, неопходно је да 
расходе смање за 10% у односу на износ средстава планиран Одлуком о првој измени и допуни 
Одлуке о буџету општине Рача за 2012. годину ("Сл. гласник општине Рача бр.3/2012). Ограничење у 
планирању расхода односно смањење расхода у износу од 10% односи се на извор финансирања 01 – 
расходи из буџета. 
Уколико се очекују донације апропријације прихода и расхода могу се планирати у складу са 
очекиваним износом средстава из донације. 
Апропријације прихода и примања расхода и издатака за извор финансирања 07 – трансфери од 
других нивоа власти, могу се планирати у складу са реално очекиваним приливом средстава по том 
основу. 
Индиректни корисници који се финансирају из сопствених прихода нису укључени у ограничење 
расхода. Надлежни директни корисници дужни су да реално планирају приходе и расходе 
индиректних корисника који се који се финансирају из сопствених средстава. 
Планирање масе средстава за плате запослених у 2013. години 
Група конта 41 – Расходи за запослене 
У складу са посебним фискалним правилима, индексација плата и пензија врши се на следећи начин: 
 Од исплате за април 2013. године плате се повећавају за 2%, а од исплате за октобар 
2013.године, плате се усклађују са стопом раста потрошачких цена у претходних шест 
месеци (пројектована инфлација у периоду април 2013.-септембар 2013. године износи 
0.5%). УУ складу са наведеним, за обрачун и исплату плата примењују се основице за 
обрачун и исплату плата према закључцима Бладе Републике Србије (плата за октобар 2012. 
године увечава се за 2%), а затим се основица увећава од плате за април 2013. године за „% и 
од плате за октобар 2013. године за 0.5%. 
 Правила усклађивања плата у јавном сектору на начин предвиђен фискалним 
правилима доводе до раста масе за плате не већег од 5%, у односу на ниво плата исплаћен за 
август 2012.године. Локална власт у 2013. години може планирати масу средстава потребну 
за исплату дванаест месечних плата запослених које се финансирају из буџета локалне 
власти,полазећи од нивоа плата исплаћених за август 2012,године, увећаних највише до 5%, 
при чему се ограничење односи на укупно планирање плате из буџета локалне власти, на 
економским клчасификацијама 411-Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и 412- 
Социјални доприноси државним органима и јавним службам,а („Сл.гласник РС“, бр. 34/01, 
62/06, 116/08 и 92/11) и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату именованих и 
постављених лица и запослених у државним органима („Сл.гласник РС“, бр.44/08- 
пречишћен текст и 2/12), као и да није било исплата награда и бонуса предвиђених посебним 
и појединачним колективним уговором (осам јубиларних награда за запослене који су то 
право стекли у 2012.години), као ни награда и бонуса који према међународним 
критеријумима представљају нестандардне, односно нетранспарентне облике награда и 
бонуса. 
 С тим у вези, потребно је да образложење одлуке о буџету садржи табелу у којој ће се 
исказати исплаћена маса средстава за плате за август 2012. године (са економских 
класификација 411 и 412) и планирана маса средстава за плате за 2013.годину, упоредо по 
корисницима буџета локалне власти, како би министарство надлежно за финансије пратило 
поштовање смерница датих овим Упуством, у складу са изменама Закона о буџетском 
систему. 
Табела 1. је дата у прилогу. 
 Када су у питању остала конта групе 41-Расходи за запослене,локалне власти не могу 
планирати исплате награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним 
уговорима(осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2013.години), као 
ни награда и бонуса који према међународним критеријумима предтављају нестандардне, 
односно нетранспарентне облике награда и бонуса. 
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Планирање броја запослених у 2013.години 
  
 Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији 
(„Сл.гласник РС“ број 104/09) одређује се укупан максималан број запослених у органаима 
јединица локалне самоуправе (укључујући и органе градских општина), установама које се 
финансирају из буџета (осам предшколских установа), привредним друштвима и другим 
облицима организовања чији је једини оснивач јединица локалне самоуправе, а које се 
финансирају из 
Буџета (члан 1. Закона). У складу са Законом о одређивању максималног броја запослених у 
локалној администрацији, у максималан број запослених не укључују се запослени у јавним 
предузећима која нису индиректни корисници буџета. 
Приказ максималног броја запослених на неодређено и одређено време у општини Рача, 
утврђен у складу саодредбама Закона о утврђивању максималног броја запослених у 
локалној администрацији, који је ступио на снагу крајем 2009. године даје следеће табела: 
 

Редни 
број 

Јединица локалне самоуправе Максималан број 
запослених на 
неодређено време 

Максималан број 
запослених на 
одређено време 

1 Рача 55 5 
 
Јединице локалне самоуправе су у обавези да у одлуци о буџету за 2013. годину, у делу 
буџета који садржи норме битне за извршење буџета, у посебној одредби искажу број 
запослених на неодређено и одређено време, у оквиру броја утврђеног Законом о одређивању 
максималног броја запослених у локалној администрацији, увећан за број запослених у 
предшколским установама, за које се средства за плате обезбеђују у одлуци о буџету за 2013. 
годину на одговарајућим апропријацијама. 
                                                                                                                                            Табела 2. 
 
 

 
Редни 
број 

 
Директни и индиректни корисници 
Буџетских средстава локалне власти 

Бр. запослених 
на неодређено 
време 

Број запослених 
на одређено 
време 

Укупан 
број 
запослених 

 1                    2            3          4 5(3+4) 
 1. Органи и организација локалне 

власти 
   

1а Изабрана лица    
1б Постављена лица и запослени    
 
 2. 

Установе које се финансирају из 
Буџета(осим предшколских установа) 

   

  
 3. 

Привредна друштва и остали облици 
Организовања чији је једини оснивач 
локална власт и месне заједнице 
(индиректни корисници буџета) 

   

 
 4. 

Укупно за све кориснике буџета на 
Које се односи закон о одређивању 
Максималног броја запослених у  
Локалној администрацији (16+2+3) 

 
 
 
                      0 

 
 
 
                        0 

 
 
 
                 0 

 5. Предшколске установе    
  
 6. 

Укупно за све кориснике буџетских 
Средстава (4+5) 

 
 
                      0 

 
 
                         0 

 
 
                 0 
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 Број запослених по корисницима исказује се у Табели бр.2, која је дата у прилогу и 
која треба да буде саставни део образложења одлуке о буџету. Ово приказивање је важно 
како би министарство надлежно за финансије пратило поштовање смерница датих овим 
Упуством, у складу са изменама Закона о буџетском систему. 
 Приликом попуњавања тачке 3), посебно треба обратити пажњу на податке који се 
односе на број запослених у месним заједницама. Наиме, број запослених у месним 
заједницама се показује у овој табели уколико су плате запослених у месној заједници 
планиране из буџетских средстава на економским класификацијама 411-Плате,додаци и 
накнаде запослених (зараде) и 412- Социјални доприноси на терет послодавца и самим тим 
обухваћени су ограничењем из Закона. 
 
Група конта 42 - Коришћење услуга и роба 
 
 У оквиру групе конта 42 треба сагледати могућност уштеде, пре свега, у оквиру 
економских класификација 422- Трошкови путовања, 423- Услуге по уговору и 424 – 
Специјализоване услуге, а настојати да се не угрози извршавање сталних трошкова  
(421- Стални трошкови). 
 
Група 45 - Субвенције 
 
 Одлуком о буџету износ субвенција у 2013. Години планирати највише до износа који 
је опредељен буџетом за 2012.годину. 
 
Група конта 48 - Остали расходи 
 
 Остали расходи планирају се у износу који је опредељен одлуком о буџету за 2012. 
годину. 
 
Класа 5 – Издаци за нефинанијску имовину 
 
 Набавка административне опреме и других основних средстава за редован рад- који 
се не сматрају капиталним инвестицијама у смислу вишегодишњих пројеката потребно је 
планирати уз  максималне уштеде, само за набавку неопходних средстава за рад. 
 
3. Смернице за исказивање издатака са капиталне пројекте за 2013. годину, 2014. и 2015. 
годину. 
 
 У складу са Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС“, број 93/13) издаци за капиталне пројекте се исказују за три године. Да би се ова 
законска одредба применила (члан 28. Закона о буџетском систему), у општем делу одлуке у 
буџету, планиране капиталне пројекте за буџетску и наредне две године, треба приказати у 
табели (Табела 3. Преглед капиталних пројеката даје се у прилогу). 
 На основу свеобухватне процене потреба, потребно је рангирати капиталне пројекте 
по приоритетима, у складу са усвојеним стратешким документима, водећи рачуна да 
приоритет у финансирању имају већ запчети пројекти, чија је даља реализација оправдана. 
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сдк 

                                 
                                                     КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2013.-2015. 
 

 
   0  
 

   
 
                                                                                                                                                                                    Табела 3. 

                                           
                                                                                            Укупно сви  пројекти 

 
 

                     0 
 

                 0 
 

                      0 
 

                 0 
 

      0 
 

      0 
 

      0 
 

         0 

 
Прио 
ритет 

Назив  капиталног   пројекта 

Година 
почетка 

финансирања 
пројекта 

Година 
завршетка 

финансирања 
пројекта 

 
Укупна 

вредност 
пројекта 

 
Реализовано   

до 2011.    
године 

 
Обезбеђено у 
Буџету 2012 

Процена 
извршења 
до краја 

2012. 

 
2013. 

 
2014. 

 
2015. 

 
Након 
2015. 

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

10            
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                                                       КАПИТАЛНИ  ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2013.-2015. 

                                       
                                                                                                                                                                                                                                                                   Табела  3а 

Укупно сви пројекти:      

Р.бр.  
Назив капиталног пројекта 

 
Конто 3 

ниво 

 
Опис конта 

 
Извор 

 
Опис извора 

 
Буџет 2012 

 
2013. 

 
2014. 

 
2015. 

 
Након  
2015. 

0 1 2 2а 3 3а 4 5 6 7 8 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           
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Финансијске планове је потребно урадити на трећем нивоу, по функцијама, економским 
класификацијама и изворима финансирања – табеларно у форми одлуке о буџету општине 
Рача за 2012. годину. 
 

Ра
зд

ео
 

Гл
ав

а 

Ф
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кц
иј

а 

Ек
он

ом
ск

а 
кл

ас
иф

ик
ац

иј
а 

И
зв

ор
 

 
 
 

ОПИС 

 
 

Средства 
из 

буџета 

 
 

Средства 
Из  

Осталих 
извора 

 
 

Средства  
Из 

Сопствених 
извора 

 
 
 

Укупно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
 
За сваку економску класификацију на трећем нивоу потребно је у Образложењу дати износе 
на четвртом нивоу са даљим писаним образложењем сваког расхода и издатка (са позивом на 
извор финансирања), као и правни основ за финансирање расхода. 
За кориснике је посебно важно исказивање расхода из других извора који нису буџетски, 
обзиром да се морају предвидети посебне апропријације у Одлуци о буџету из наведених 
прихода. 
Услов коришћења остварених сопствених прихода за одређену намену је да је у Одлуци о 
буџету планиран расход из тих прихода. Неопходно је навести правни основ за остваривање 
сопствених прихода и одредбе којима се прецизира намена коришћења ових средстава. 
На основу пројектованих осталих прихода и примања корисник буџетских средстава 
сачињава пројекцију расхода и издатака који ће се финансирати из додатних извора. 
Остали извори прихода исказују се на петом нивоу и то по економским класификацијама и 
изворима прихода, при чему мора постојати равнотежа између планираних прихода и 
расхода и издатака који се финансирају из ових прихода. За све остале изворе прихода 
потребно је навести правно основ за стицање прихода. У наредниј табели треба приказати 
приходе и примања из додатних извора којима се финансирају расходи и издаци из додатних 
извора. 
 

             П        Р        И         Х        О       Д                  Р         А         С          Х         О        Д 
Екон.клас. 

на 
Петом 
нивоу 

 
 

Извор 

 
 

Износ 

 
 

Опис 

 
 

Ф-ја 

Екон.клас 
На 

Тећем 
нивоу 

 
 

Извор 

 
 

Износ 

 
 

Опис 

         
 
Посебно треба нагласити да се расходи финансирају из средстава других извора буџетских 
корисника (преко рачуна буџетских корисника: подрачуна за редовно пословање, подрачуна 
за посебне намене и подрачуна сопствених прихода корисника). 
Планиране износе у табелама заокружити тако да последње три цифре буду нуле (000). 
Табеле са образложењем морају имати потпис и печат функционера директног буџетског 
корисника буџетских средстава. 
У циљу израде Нацрта одлуке о буџету општине Рача за 2013. годину потребно је 
општинској управи одељењу за привреду, буџет и финансије, доставити предлог 
финансијског плана са образложењем у два примерка. 
Поред тога потребно је да доставите износ укалкулисаних обавеза на дан 30.10.2012. године 
по свим апропријацијама (по функцијама и економским класификацијама на трећем нивоу). 
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Одлука о 

првој измени 
и допуни  
Одлуке за 
2012. год. 

 
Укалкулисане 

Обавезе на 
дан 

30.10.2012. 

 
ПЛАН 

за 
2013. 

годину 

      
      
  
РОКОВИ: 
 
II    Смернице и рокове Одељење за привреду, буџет и финансије, јавне набавке, утврђивање, 
наплату и контролу локалних јавних прихода, Општинске управе општине Рача (у даљем 
тексту надлежно одељење општинске управе) доставиће најкасније до 25.10.2012. године 
буџетским корисницима, који се обавезују да у року од 10 дана, израде финансијске планове 
и доставе их надлежном одељењу општинске управе. 
 
III   Ове смернице и рокове објавити у "Службеном гласнику општине Рача". 
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