
 
 
Рача, 17.12.2013. године – број 20                      Цена 100,00 динара 
 
 
 
 
 
 
 
 

С А Д Р Ж А Ј 
 
 
Р е ш е њ а 
Решење о разрешењу директора Дома здравља "Милоје Хаџић - Шуле" у Рачи 2 
Решење о именовању в.д. директора Дома здравља "Милоје Хаџић - Шуле" у Рачи 2 
Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-40/2013-III-01 од 28.02.2013. 
године 3 

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-153/2013-III-01 од 26.07.2013. 
године 4 

Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број 401-154/2013-III-01 од 29.07.2013. 
године 4 

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-178/2013-III-01 од 13.08.2013. 
године 5 

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-206/2013-III-01 од 30.09.2013. 
године 6 

Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број 401-220/2013-IV-02-1 од 
28.10.2013. године 7 
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На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", 
број 129/07), члана 135. став 2. тачка 1) Закона о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", 
број 107/2005....119/2012 и 45/2013-др. закон) и члана 45. став 1. тачка 10) Статута општине 
Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 6/08, 2/2010 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на 
предлог Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 17.12.2013. године, 
донела је: 

 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о разрешењу директора Дома здравља "Милоје Хаџић-Шуле" у  Рачи 

 

 

 1. Др. Верица Марковић из Тополе, рођена 11.09.1953. године, разрешава се дужности 
директора Дома здравља "Милоје Хаџић-Шуле" у Рачи, на лични захтев. 
 

2. Решење ступа на снагу даном доношења. 
 
3. Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
 
Број: 020-56/2013-I-01                         ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 17.12.2013. године                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

             Душан Ђоковић, с.р. 
 
 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 9) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", 
број 129/07), члана 134. Закона о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", број 
107/2005....119/2012 и 45/2013-др. закон) и члана 45. став 1. тачка 10) Статута општине Рача 
("Сл. гласник општине Рача", број 6/08, 2/2010 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на 
предлог Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 17.12.2013. године, 
донела је: 
 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

о именовању в.д. директора Дома здравља "Милоје Хаџић-Шуле" у  Рачи 

 

 

 1. Др Деса Секулић из Крагујевца, са станом у улици Светогорска број 3/2, рођена 
12.07.1964. године, именује се за в.д. директора Дома здравља "Милоје Хаџић-Шуле" у Рачи, 
на период од 6 месеци, почев од 18.12.2013. године, од када ће именована почети да обавља 
дужност на коју је именована. 
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2. Решење ступа на снагу даном доношења. 
 
3. Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-57/2013-I-01                           ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 17.12.2013. године                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

             Душан Ђоковић, 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, 79/11 и 93/12), и члана 22. Одлуке о буџету општине Рача за 2013. 
годину (Службени Гласник општине Рача број   /12), Председник општине  доноси: 

 
 

Решење 
о употреби средстава текуће 

буџетске резерве 
 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Рача за 2013. годину,  Раздео 

3, Глава 3.24, организациона класификација 70040, позиција 176, функционална 
класификација 130, извор финансирања 01,  економска класификација 499- Средства 
резерве – текућа буџетска резерва, одобравају се средства за  финансирање редовне 
делатности  у 2013. години  у износу од  300.000, 00 динара. 
 

  2.  Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру: 
 

                                    Раздела 3, глава 3.03 Дом здравља "Милоје Шуле Хаџић", функционална 
класификација 760, извор финансирања 01; -  позиција 054, економска класификација  463 – 
трансфери осталим нивоима власти  – 200.000,00  динара;  

 
                                    Раздела 3, глава 3.11, Фонд за водопривреду, уређење пољопривредног 

земљишта, шумарство и водопривреду, функционална класификација 620, извор 
финансирања 01; -  позиција 134, економска класификација  426 – материјал –100.000,00  
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- 40 /2013-III-01         Председник општине Рача 
У Рачи, дана 28.02.2013. године                                             Драгана Живановић, с.р. 
 
 
 
 



Број 20, страна 4 Службени гласник општине Рача 17.12.2013. године 

На основу чл. 48. став 3. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС  бр. 9/02, 
87/02, 66/05,54/09, 73/10, 79/11 и 93/12), и члана 22. Одлуке о првој измени и допуни Одлуке 
о буџету општине Рача за 2013. годину (Службени Гласник општине Рача број   /13), 
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 2013. годину,  Раздео 3, Глава 3.24, организациона класификација 70040, 
позиција 175, функционална класификација 130, извор финансирања 01,  економска 
класификација 499- Средства резерве – текућа буџетска резерва, одобравају се средства за  
финансирање редовне делатности  у 2013. години  у износу од  660.000, 00 динара. 
 

  2.  Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру: 
 

                                    Раздела 3, глава 3.09 Фонд за локалне и некатегорисане путеве, функционална 
класификација 620-развој заједнице, извор финансирања 01; -  позиција 111, економска 
класификација  422 – трошкови путовања  – 100.000,00  динара и позиција 113, економска 
класификација  424 – специјализоване услуге  – 200.000,00  динара;  

  
                                    Раздела 3, глава 3.15, Месне заједнице, 160-опште јавне услуге некатегорисане 

на другом месту, извор финансирања 01: 
                                                    1. -  позиција 154, економска класификација  424 – специјализоване 

услуге  – 300.000,00  динара; 
                                                    2. -  позиција 159, економска класификација 485 – накнада штете – 

60.000,00 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- 153 /2013-III-01         Председник општине Рача 
У Рачи, дана    26 . 07. 2013. 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, 79/11 и 93/12), и члана 22. Одлуке о првој измени и допуни Одлуке 
о буџету општине Рача за 2013. годину (Службени Гласник општине Рача број   /13), 
Председник општине  доноси: 

 
Решење 

о употреби средстава сталне буџетске резерве 
 

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

општине Рача за 2013. годину,  Раздео 3, Глава 3.24, организациона класификација 70040, 
позиција 176, функционална класификација 130, извор финансирања 01,  економска 
класификација 499- Средства резерве – текућа буџетска резерва, одобравају се средства за  
финансирање редовне делатности  у 2013. години  у износу од  50.000, 00 динара. 
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  2.  Средства из тачке 1. овe одлуке распоређују се у оквиру: 
 

                                    Раздела 2, глава 2.03 Председник општине и општинско веће, 160-опште јавне 
услуге некатегорисане на другом месту, извор финансирања 01: 

                позиција 032, економска класификација  484 –  накнада штете за повреду  или штету насталу 
услед временаских непогода  – 50.000,00  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 : 401-154/2013-III-01         Председник општине Рача 
У Рачи, дана    29 . 07. 2013. 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, 79/11 и 93/12), и члана 22. Одлуке о првој измени и допуни Одлуке 
о буџету општине Рача за 2013. годину (Службени Гласник општине Рача број   /13), 
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 2013. годину,  Раздео 3, Глава 3.24, организациона класификација 70040, 
позиција 175, функционална класификација 130, извор финансирања 01,  економска 
класификација 499- Средства резерве – текућа буџетска резерва, одобравају се средства за  
финансирање редовне делатности  у 2013. години  у износу од  400.000, 00 динара. 
 

  2.  Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру: 
 

                                    Раздела 3, глава 3.09 Фонд за локалне и некатегорисане путеве, функционална 
класификација 620-развој заједнице, извор финансирања 01; -позиција 113, економска 
класификација  424 – специјализоване услуге  – 300.000,00  динара;  

  
                                    Раздела 3, глава 3.15, Месне заједнице, 160-опште јавне услуге некатегорисане 

на другом месту, извор финансирања 01: -  позиција 159, економска класификација 485 – 
накнада штете – 100.000,00 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- 178 /13-III-01         Председник општине Рача 
У Рачи, дана    13 . 08. 2013. године                                        Драгана Живановић, с.р. 
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На основу чл. 48. став 3. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС  бр. 9/02, 
87/02, 66/05,54/09, 73/10, 79/11 и 93/12), и члана 22. Одлуке о првој измени и допуни Одлуке 
о буџету општине Рача за 2013. годину (Службени Гласник општине Рача број   /13), 
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 2013. годину,  Раздео 3, Глава 3.24, организациона класификација 70040, 
позиција 175, функционална класификација 130, извор финансирања 01,  економска 
класификација 499- Средства резерве – текућа буџетска резерва, одобравају се средства за  
финансирање редовне делатности  у 2013. години  у износу од  1.070.000, 00 динара. 
 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру: 
                                    Раздела 1 - Глава 1.01 Скупштина општине, функционална класификација 110-

извршни и законодавни органи, финансијско и фискални послови и сполјни послови, извор 
финансирања 01; -позиција 014, економска класификација  472 – накнада за социјалну 
заштиту из буџета – 200.000,00  динара; 

                                    Раздела 2 - Глава 2.01 Председник општине, функционална класификација 110-
извршни и законодавни органи, финансијско и фискални послови и сполјни послови, извор 
финансирања 01; -позиција 026, економска класификација  423 – услуге по уговору,  – 
200.000,00  динара;  

                                                   Глава 2.03 Председник општине, функционална класификација 160- 
опште јавне услуге некатегорисане на другом месту, финансијско и фискални послови и 
спољни послови, извор финансирања 01; -позиција 032, економска класификација  484 – 
накнада штете,  – 10.000,00  динара;                  

                                    Раздела 3, глава 3.09 Фонд за локалне и некатегорисане путеве, функционална 
класификација 620-развој заједнице, извор финансирања 01; -позиција 113, економска 
класификација  424 – специјализоване услуге  – 100.000,00  динара; 

                                                    Глава 3.10 Фонд за градско-грађевинско зенљиште, функционална 
класификација 620-развој заједнице, извор финансирања 01; -позиција 113, економска 
класификација  424 – специјализоване услуге  – 200.000,00  динара;                   

                                                    Глава 3.11 Фонд за водопривреду, уређење пољопривредног 
земљишта шумарство и водопривреду, функционална класификација 620-развој заједнице, 
извор финансирања 01; -позиција 130, економска класификација  421 – стални трошкови  – 
50.000,00  динара;  

                                     Раздела 3, глава 3.13, Центар за социјални рад "Шумадија", 090- Центар за 
социјални рад, извор финансирања 01: -  позиција 142, економска класификација 463 – 
трансфери осталим нивоима власти – 10.000,00 динара; 

                                    Раздела 3, глава 3.15, Месне заједнице, 160-опште јавне услуге некатегорисане 
на другом месту, извор финансирања 01: -  позиција 154, економска класификација 424 – 
специјализоване услуге – 300.000,00 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- 206 /13-III-01         Председник општине Рача 
У Рачи, дана    30 . 09. 2013. године                                        Драгана Живановић, с.р. 
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На основу чл. 48. став 3. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС  бр. 9/02, 87/02, 
66/05,54/09, 73/10, 79/11 и 93/12), и члана 22. Одлуке о првој измени и допуни Одлуке о буџету 
општине Рача за 2013. годину (Службени Гласник општине Рача број   /13), 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 2013. годину,  Раздео 3, Глава 3.24, организациона класификација 70040, позиција 175, 
функционална класификација 130, извор финансирања 01,  економска класификација 499- Средства 
резерве – текућа буџетска резерва, одобравају се средства за  финансирање редовне делатности  у 
2013. години  у износу 900.000, 00 динара. 
 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру: 
                                    Раздела 1 - Глава 1.01 Скупштина општине, функционална класификација 110-извршни 

и законодавни органи, финансијско и фискални послови и сполјни послови, извор финансирања 01; -
позиција 014, економска класификација  426 – материјал – 10.000,00  динара; 

                                    Раздела 2 - Глава 2.01 Председник општине, функционална класификација 110-извршни 
и законодавни органи, финансијско и фискални послови и сполјни послови, извор финансирања 01; -
позиција 026, економска класификација  423 – услуге по уговору,  – 140.000,00  динара;  

                                                   Глава 2.03 Председник општине, функционална класификација 160- опште јавне 
услуге некатегорисане на другом месту, финансијско и фискални послови и спољни послови, извор 
финансирања 01; -позиција 032, економска класификација  484 – накнада штете,  – 33.000,00  динара;  

                                  Раздела 3, глава 3.01 Општинска управа, функционална класификација 130-
опште услуге, извор финансирања 01; -позиција 044, економска класификација  422 – трошкови 
путовања  – 200.000,00  динара; 

                                    Раздела 3, глава 3.09 Фонд за локалне и некатегорисане путеве, функционална 
класификација 620-развој заједнице, извор финансирања 01; -позиција 113, економска класификација  
424 – специјализоване услуге  – 80.000,00  динара; 

                                                    Глава 3.10 Фонд за градско-грађевинско зенљиште, функционална 
класификација 620-развој заједнице, извор финансирања 01; -позиција 113, економска класификација  
423 –услуге  по уговору – 77.000,00  динара;                   

                                                    Раздела 3, глава 3.13, Центар за социјални рад "Шумадија", 090- Центар за 
социјални рад, извор финансирања 01: -  позиција 142, економска класификација 463 – трансфери 
осталим нивоима власти – 175.000,00 динара; 

                                    Раздела 3, глава 3.15, Месне заједнице, 160-опште јавне услуге некатегорисане на другом 
месту, извор финансирања 01: -  позиција 154, економска класификација 424 – специјализоване 
услуге – 185.000,00 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- 220 /2013-IV-02-1         Председник општине Рача 
У Рачи, дана    28 . 10. 2013. 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. 


