Рача, 31.01.2012. године – број 2

Цена 100,00 динара

САДРЖАЈ

Правилници
Правилник о измени правилника о платама, накнадама и другим примањима изабраних и
постављених лица у органима општине Рача
Решења
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве

2
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Број 2, страна 2

Службени гласник општине Рача

31.01.2012. године

На основу члана 80. Пословника о раду Скупштине општине Рача ("Сл. гласник
општине Рача", број 6/08), а у вези са чланом 2.,3.,4.,6. и 9. Закона о платама у државним
органима и јавним службама (''Службени гласник РС'', 34/01…..92/2011 и 99/2011-др. закон),
чланова 2. и 5. Уредбе о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и
постављених лица и запослених у државним органима (''Службени гласнк РС'', 44/08пречишћен текст и 2/2012) и одредаба Анекса Посебног колективног уговора за државне
органе (''Службени гласнк РС'', 23/98 и 11/2009), Комисија за кадровска, административна
питања и радне односе Скупштине општине Рача, дана 31.01.2012. године, донела је:
ПРАВИЛНИК
о измени ПРАВИЛНИКА
о платама, накнадама и другим примањима
изабраних и постављених лица у органима општине Рача
Члан 1.
Мења се члан 21. Правилника о платама, накнадама и другим примањима изабраних и
постављених лица у органима општине Рача ("Службени гласник општине Рача" број 5/2009
и 10/2010), и гласи:
"Члан 21.
Изабраном и постављеном лицу се надокнађују трошкови за одвојени живот од
породице, ако због тога што је премештен у друго месту рада које је више од 30 километара
удаљено и од места његовог пребивалишта и од претходног места рада, живи одвојено од
породице, а нема решено стамбено питање у новом месту рада, у износу од 75% просечне
зараде по запосленом у привреди Републике Србије према последњем коначном објављеном
податку републичког органа надлежног за послове статистике на дан исплате, с тим што се
ова накнада исплаћује по правилу најкасније до десетог у месецу за претходни месец."
Члан 2.
Остали чланови Правилника о платама, накнадама и другим примањима изабраних и
постављених лица у органима општине Рача ("Службени гласник општине Рача" број 5/2009
и 10/2010), остају непромењени.
Члан 3.
Овај Правилник ће се примењивати за обрачун и исплату плата, накнада и других
примања изабраних и постављених лица у органима опшине Рача, почев од јануара месеца
2012. године.
Члан 4.
Овај Правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном
гласнику општине Рача.
Број: 120-2/2012-I
Дана: 31.01.2012. године

Председник
Комисије за кадровска
административна питања и радне односе
Саша Томић, с.р.

Број 2, страна 3

Службени гласник општине Рача

31.01.2012. године

На основу чл. 48. став 3. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС бр. 9/02,
87/02, 66/05,54/09 и 73/10), и члана 23. а) став 4. Одлуке о буџету општине Рача за 2012.
годину (Службени Гласник општине Рача број 16/11), Председник општине доноси:

Решење
о употреби средстава текуће
буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Рача за 2012. годину, Раздео
3, Глава 3.20, организациона класификација 70040, позиција 183, 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 87.000, 00 динара.
2. Средства из тачке 1. овe одлуке распоређују се у оквиру:
а) Раздела 3, глава 3.05, Организациона класификација 70073 – Културни центар
"Радоје Домановић", функционална класификација 820, извор финансирања 01; - позиција
062, економска класификација 416 – награде, бонуси и остали посебни расходи – 4.000,00
динара .
б) Раздела 3, глава 3.06, Организациона класификација 70074 – Народна
библиотека "Радоје Домановић", функционална класификација 820, извор финансирања
01,
позиција 079, економска класификација 416 – награде, бонуси и остали посебни
расходи – 7.000,00 динара .
в) Раздела 3, глава 3.08, Организациона класификација 70075 – Дечји вртић
"Наша радост", функционална класификација 911, извор финансирања 01; - позиција 097,
економска класификација 416 – награде, бонуси и остали посебни расходи 76.000,00
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 : 401-13/2012-III
У Рачи, дана 30. 01. 2012. године

Председник општине Рача
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.

