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С А Д Р Ж А Ј 
 
 
О д л у к е 
Одлука о завршном рачуну буџета општине Рача за 2010. годину 2 
 



Број 3, страна 2 Службени гласник општине Рача 09.06.2011. године 

На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( "Службени гласник 
РС", број 129/2007) и члана 45. став 1. тачка 2. Статута општине Рача ("Службени гласник 
општине Рача", број 6/2008, 2/2010 и 12/2010), на предлог Општинског већа општине Рача, 
Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана  09. 06. 2011. године, донела је: 

 
 

ОДЛУКУ  
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАЧА 

 ЗА 2010. ГОДИНУ 
 

I. ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 
Остварени текући приходи и примања , као и извршени текући расходи и издаци  буџета 
општине Рача за 2010.годину (у даљем тексту: Одлука), износе у динарима: 
            I     Укупно остварени текући приходи, примања и 
                   пренета средства у (хиљ.динара)                                      -          249.285 
 
            II    Укупно извршени текући расходи и издаци  
                   ( у хиљ.динара)                                                                   -          231.905 
 
            III   Разлика укупних примања и укупних  издатака 
                   (I-II ,у хиљ.динара )                                                            -           17.380 

Члан 2. 
 
У Билансу стања  на дан 31.децембар 2010. године ( Образац 1) утврђена је укупна 
актива у износу од  126.300.642  (динара) и укупна пасива у износу  од  126.300.624 
(динара).   
 
Структура активе у динарима, на трећем нивоу економске класификације: 
 

000000  - нефинансијска имовина                                                         -      54.624.907 
     011000  - некретнине и опрема                                                                 -      51.608.826 

014000  - природна имовина                                                                     -           922.970 
015000  - нефинансијска имовина у припреми и аванси                        -          518.844 
016000  - нематеријална имовина                                                             -       1.574.267 
 
100000  - финансијска имовина                                                              -     71.675.735 
121000  - новчана средства, племенити метали, хартије од вредности -     17.380.233 
123000  - краткорочни пласмани                                                               -       1.312.500 
131000  - активна временска разграничења                                              -    52.983.002 

 
Структура пасиве у динарима, на трећем нивоу економске класификације: 
     200000 –  Обавезе                                                                                                 52.983.002 

211000 -  Домаће дугорочне обавезе                                                                     9.488.457 
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221000 - Краткорочне домаће обавезе                                                                  6.325.638 

231000 – Обавезе за плате и додатке                                                                               435 

234000 – Обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца                   106 

237000 – Службена путовања и услуге по уговору                                                     3.603 

245000 – Обавезе за остале расходе                                                                          100.000 

252000 - Обавезе према добављачима                                                                  34.800.937 

254000 – Остале обавезе                                                                                          2.263.826 

300000- Капитал и утврђивање резултата пословања                                    73.317.640 
     311000- Капитал                                                                                                     54.624.907 
     311100- Нефинансијска имовина у сталним средствима                                   28.381.715 

311400- Финансијска имовина                                                                               1.312.500 
311900- Остали сопствени извори                                                                       26.243.192 
321121- Вишак прихода и примања – суфицит -                                                17.380.238 
 

Члан 3. 
 
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2010. године  
(Образац 2) утврђени су следећи износи, и то: 
Таела 1 

1. Укупно остварени текући приходи и примања од продаје   
    нефинансијске имовине 

 
234.083 

 
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку  
    нефинансијске имовине  222.701 

3. Вишак прихода и примања – буџетски суфицит (ред.бр. 1 – ред.бр. 2) 
 

11.382 
 

4. Коригован вишак прихода и примања – буџетски суфицит      
а) увећан за укључивање:  
- дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година   
   који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године; 
- дела новчаних средстава амортизације који је коришћен за набавку  
   нефинансијске имовине; 
- дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за  
   покриће расхода и издатака текуће године; 
- износа расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних  
   из кредита; 
- износа приватизационих примања коришћена за покриће расхода и  
   издатака текуће године 
б) умањен за укључивање издатака: 
- утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје  
   нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима; 
- утрошених средстава текућих прихода и примања од продаје  
   нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине 
  Кориговани вишак прихода  суфицит                                                               

 
 

12.352 
 
 
 
 

2.850 
 

 
 

9.204 
 
 

           17.380 
  

Коригован буџетски суфицит, као разлика између износа укупних текућих прихода, примања 
и пренетих средстава и укупног износа текућих расхода и издатака, утврђен је у износу од 
17.380 динара. 

Члан 4. 
 

Буџетски суфицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су: 
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ 
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I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
Структура остварених текућих прихода ( у хиљадама динара): 
    1. Порески приходи 

711000 - Порез на доходак , добит и капиталне добитке - 55.099 
713000 - Порез на имовину - 7.168 
714000 - Порез на добра и услуге - 6.247 
716000 - Други порези - 10.579 
 
2. Донације 
731000 - Донације од иностраних држава – 682 
 
3. Трансфери 
733000 - Трансфеи од других нивоа власти - 135.803 
 
4. Непорески приходи 
741000 - Приходи од имовине - 2.757 
742000 - Приходи од продаје добара и услуга – 1.182 
743000 - Новчане казне и одузета имовинска корист – 1.681 
745000 - Мешовити и неодређени приходи - 6.015 
 
5. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 
771000 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода – 6.855 
781000 - Трансфери између корисника на истом нивоу – 15 
 
6. Примања од задуживања 
911000 – Примања од домаћих задуживања – 2.850 

    
II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 
   
Структура текућих расхода ( у хиљадама динара) : 
     1.Расходи за запослене  

411000 - Плате и додаци запослених - 38.931 
412000 - Социјални доприноси на терет послодавца - 6.964 
413000 - Накнаде у натури - 65 
414000 - Социјална давања запосленима – 1.688 
415000 - Накнаде за запослене - 1.154 
416000 - Награде,бонуси и остали посебни расходи- 173 
 
2. Коришћење роба и услуга 
 
421000 - Стални трошкови - 21.750 
422000 - Трошкови путовања - 2.425 
423000 - Услуге по уговору - 38.171 
424000 - Специјализоване услуге - 8.507 
425000 - Текуће поправке и одржавање- 5.313 
426000 - Материјал- 37.815 
 
3. Субвенције 
 
451000 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама - 11.986 
 
4. Текући трансфери и дотације 
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463000 - Донације и трансфери осталим нивоима власти- 16.630 
465000 - Остале дотације и трансфери – 10 
 
5. Издаци за социјалну заштиту 
 
471000 - Права из социјалног осигурања - 32 
472000 - Накнада за социјалну заштиту из буџета – 215 
 
6. Остали расходи 
 
481000 - Дотације невладиним организацијама - 4.577 
482000 - Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом - 443 
483000 - Новчане казне и пенали по решењима судова и судских тела – 2.533 
484000 - Накнада за штету насталу услед елементарних непогода – 5.362 
485000 – Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода - 124  
 

    7. Структура издатака за нефинансијску имовину ( у хиљадама динара) : 
511000 - Зграде и грађевински објекти - 15.450 
512000 - Машине и опрема - 2.113 
513000 - Остале некретнине и опрема - 0 
515000 - Нематеријална имовина – 270 
 
 

III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (III – II)  -  11.382 

IV.  

         IV. Издаци за набавку финансијске имовине (62) 
         V. Отплата главнице  (61) 
    611000 – Отплата главнице домаћим јавним финансијским   
                    институцијама и пословним банкама      -  9.204 
 
В. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  
 
        VI.Примања по основу продаје финансијске имовине – 0 
        VII.Примања од задуживања 

 Примања од задуживања 
911000 – Примања од домаћих задуживања  –        2.850 

Члан 5. 
 

       Остварени вишак прихода –суфицит  за пренос у наредну годину из чл.3 ове Одлуке, у 
износу од  17.380.233,44 динара,  преноси се у наредну годину  и састоји из:  
- дела вишка прихода и примања – суфицита  наменски опредељеног за финансирање      
пројекта "Наставак и проширење услуге помоћ у кући старим лицима за живот у прватном 
окружењу",у износу од 3.999.700,00 динара. 
-    дела вишка прихода и примања – суфицита који је наменски опредељен за плаћање 
кредита, у износу од 6.800.000,00 динара.  
- дела вишка прихода и примања – суфицита  наменски опредељеног директном 
кориснику Општинској управи за финансирање куповине путничког аута,економска 
класификација  512000 – машине и опрема, у износу од 2.455.655,59 динара. 
- дела вишка прихода и примања – суфицита  наменски опредељеног индиректном 
кориснику Фонду за локалне и некатегорисане путеве, економска класификација 511000 –  
зграде и грађевински објекти, (функција 620 – развој заједнице), за финансирање изградње 
пута  у М.З. Ђурђево, у износу од 1.313.236,75 динара. 
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- дела вишка прихода и примања – суфицита  наменски опредељеног индиректном 
кориснику Фонду за грађевинско земљиште, економска класификација 423000 – услуге по 
уговору, за финансирање пројекта "Очистимо Србију" у износу од 310.000,00 динара и 
економска класификација 511000 – зграде и грађевински објекти, (функција 620 – развој 
заједнице), за финансирање изградње постројења за пречишћавање отпадних вода у М.З. 
Доња Рача,  у износу од 500.000,00 динара. 
- Дела вишка прихода и примања – суфицита индиректних корисника буџета општине 
Рача,  месних заједница, (функционална класификација 160), – средства од месног 
самодоприноса, у износу од 204.740,59 динара.   
- Дела вишка прихода и примања – суфицита индиректних корисника буџета општине 
Рача,  у укупном износу од 1.796.901,51 динара. 
-  Остварени вишак прихода и примања-суфицит индиректни корисници ће користити у 
складу са одлуком својих органа управљања. 

 
Члан 6. 

     У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.јануара до 
31.децембра 2010.године( Образац 3), утврђена су укупна примања у износу од 2.850.        
( у хиљ. динара )  и укупни издаци  у износу од  27.037. ( у хиљ.динара). 

Према врсти примања у износу од ( у хиљ.динара )- 2.850. 
Укупна примања према структури (у хиљадама): 

 800000- Примања од продаје нефинансијске имовине - 0 
 921000- Примања од  продаје финансијске имовине – 2.850. 

     Укупни издаци у износу од ( у хиљ.динара) – 27.037 
Укупни издаци према структури( у хиљ.динара): 
511000- Зграде и грађевински објекти- 15.450 
512000- Машине и опрема – 2.113 
515000- Нематеријална имовина - 270 
611000- Отплата главнице домаћим кредиторима – 9.204 
 

    Мањак примања : 24.187.  хиљ.динара. 

Члан 6. 
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1.јануара до 31.децембра 

2010.године ( Образац 4 ), утврђени су укупни новчани приливи у износу од ( у хиљ. 
динара) 236.933 и укупни новчани одливи у износу од ( у хиљ.динара) – 231.905 , вишак 
новчаних прилива у износу од 5.028 (у хиљ. динара) и салдо готовине на крају године  у 
износу  од ( у хиљ.динара) – 17.380. 

Структура новчаних прилива ( у хиљ.динара): 
711000 - Порез на доходак , добит и капиталне добитке - 55.099 
713000 - Порез на имовину- 7.168 
714000 - Порез на добра и услуге- 6.247 
716000 - Други порези - 10.579 
731000 - Донације од иностраних држава - 682 
733000 - Трансфеи од других нивоа власти - 135.803 
741000 - Приходи од имовине - 2.757 
742000 - Приходи од продаје добара и услуга – 1.182 
743000 - Новчане казне и одузета имовинска корист – 1.681 



Број 3, страна 7 Службени гласник општине Рача 09.06.2011. године 

745000 - Мешовити и неодређени приходи - 6.015 
771000 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода - 6.855 
781000 - Тарнсфери између  буџетских корисника на истом нивоу - 15 
812000 - Примања од продаје покретне имовине – 0 
911000 – Примања од домаћих задуживања – 2.850 
 
Структура новчаних одлива ( у хиљ.динара): 
411000- Плате и додаци запослених – 38.931 
412000- Социјални доприноси на терет послодавца – 6.964 
413000- Накнаде у натури - 65 
414000- Социјална давања запосленима – 1.688 
415000- Накнаде за запослене – 1.154 
416000- Награде,бонуси и остали посебни расходи –  173 
421000- Стални трошкови – 21.750 
422000- Трошкови путовања – 2.425 
423000- Услуге по уговору - 38.171 
424000- Специјализоване услуге – 8.507 
425000- Текуће поправке и одржавање – 5.313 
426000- Материјал – 37.815 
451000- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – 11.986 
463000- Донације и трансфери осталим нивоима власти - 16.630 
465000- Остале дотације и трансфери – 10 
471000- Права из социјалног осигурања - 32 
472000- Накнада за социјалну заштиту из буџета - 215 
481000- Дотације невладиним организацијама – 4.577 
482000- Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом - 443 
483000- Новчане казне и пенали по решењима судова и судских тела – 2.533 
484000- Накнада штете настале услед елементарних непогода – 5.362 
485000- Накнада за штету нанету од стране државних органа – 124 
511000- Зграде и грађевински објекти- 15.450 
512000- Машине и опрема – 2.113 
515000- Нематеријална имовина - 270 
611000- Отплата главнице домаћим кредиторима – 9.204 
 
 
 

Члан 7. 
 

У извештају о извршењу буџета у периоду 01.јануара до 31.децембра 
2010.године ( Образац 5), утврђена је укупна разлика  у  износу од 11.382 , између укупних 
прихода и примања у износу од ( у хиљ.динара)  234.083 и укупних расхода и издатака у 
износу  од ( у хиљ.динара) - 222.701 по нивоима финансирања из : Републике, општине, 
донација и осталих извора. 
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Структура прихода и примања  у хиљадама динара из обрасца 5: 
 
Табела 2 
 
 

Економска  
класификација 

Врста прихода План Остварење % 

 710000 Порез 78.243 79.092 101,08 
 711000   Порез на доходак , добит и капит. Добитке        52.298       55.099 105,36 
 713000   Порез на имовину 10.000 7.168 71,68 
 714000   Порез на добра и услуге 7.945 6.247 78.63 
 716000   Други порези  8.000 10.579 132,24 
 730000   Донације и трансфери  158.909 136.485 85,89 
 731000   Донације од иностраних држава  5.452 682 12,51 
 733000   Трансфеи од других нивоа власти  153.457 135.803 88,50 
 740000  Други приходи  9.369 11.635 124,19 
 741000   Приходи од имовине 2.800 2.757 98,46 
 742000   Приходи од продаје добара и услуга  3.000 1.182 39,40 
 743000   Новчане казне и одузета имовинска корист  500 1.681 336,2 
 744000   Добровољни трнсф.од физ. И прав. Лица  2.000 - - 
 745000   Мешовити и неодређени приходи  1.069 6.015 562,68 
 770000   Меморандумске ставке за рефунд. Расхода  0 6.855 - 
 771000   Меморандумске ставке за рефунд.расхода  0  6.855 - 
 780000 Трансфери између буџетских корисника   0 15 - 
 781000 Тарнсф. Између  буџ. Корис.на истом нивоу 0 15 - 
 800000   Примања од продаје нефинансијске 

имовине  
4.000 0 - 

 812000   Примања од продаје покретне имовине  4.000 0 - 
 910000   Примања од задуживања  2.850 2.850 100 
 911000 –  Примања од домаћих задуживања  2.850      2.850 100 

 
 

 



Број 3, страна 9 Службени гласник општине Рача 09.06.2011. године 

 
Структура расхода и издатака у хиљ.динара из Обрасца 5: 
Табела 3 

 
Екон. 
Клас. 

 
О П И С 

 
План за 

2010. 

 
Извршење у 

2010. 

 
% 

% % % % 

410000  Расходи за запослене       53.299 48.975 91,89 101,08 101,08 101,08 101,08 
411000  Плате и додаци запослених  39.847 38.931 97,70 105,36 105,36 105,36 105,36 
412000  Социјални доприноси на терет 

послодавца  
7.129 6.964 97,69 71,68 71,68 71,68 71,68 

413000  Накнаде у натури  420 65 15,48 78.63 78.63 78.63 78.63 
414000  Социјална давања запосленима  3095 1688 54,54 132,24 132,24 132,24 132,24 
415000  Накнаде за запослене  1438 1154 80,25 85,89 85,89 85,89 85,89 
416000  Награде,бонуси и остали посебни 

расходи 
1370 173 12,63 12,51 12,51 12,51 12,51 

420000   Коришћење услуга и роба   108.989 113.981 104,58 88,50 88,50 88,50 88,50 
421000  Стални трошкови  18.075 21.750 120,33 124,19 124,19 124,19 124,19 
422000  Трошкови путовања  3.555 2.425 68,21 98,46 98,46 98,46 98,46 
423000  Услуге по уговору  54.812 38.171 69,64 39,40 39,40 39,40 39,40 
424000  Специјализоване услуге  9.781 8.507 86,97 336,2 336,2 336,2 336,2 
425000  Текуће поправке и одржавање  2.555 5.313 207,94 - - - - 
426000  Материјал  20.211 37.815 187,10 562,68 562,68 562,68 562,68 
   4500000   Субвенције 15.877 11.986 75,49 - - - - 
451000  Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама  
15.877 11.986 75,49 - - - - 

     460000  Донације, дотације и трансфери  20.902 16.640 79,61 - - - - 
463000  Донације и трансфери осталим 

нивоима власти  
20.802 16.630 79,94 - - - - 

465000  Остале дотације и трансфери  100 10 10,00 - - - - 
470000    Социјално осигурање и социјална 

заштита  
250 247 98,80 - - - - 

471000  Права из социјалног осигурања   32 - 100 100 100 100 
472000  Накнада за социјалну заштиту из 250 215 86,00 100 100 100 100 
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буџета  
480000 Остали расходи  17.982 13.039 72,51     
481000  Дотације невладиним 

организацијама –  
6.580 4.577 69,56     

482000  Порези, обавезне таксе и казне 
наметнуте од једног нивоа власти 
другом  

 762 443 58,14     

483000  Новчане казне и пенали по 
решењима судова и судских тела  

4.300 2.533 58,91     

484000  Накнада штете настале услед 
елементарних непогода  

5.350 5.362 100,22     

485000  Накнада за штету нанету од стране 
државних органа  

990 124 12,52     

    510000    Основна средства  31.008 17.833 57,51     
511000  Зграде и грађевински објекти 23.748 15.450 65,06     
512000  Машине и опрема  6.800 2.113 31,07     
515000  Нематеријална имовина  400 270 67,50     
541000 Земљиште 305 - -     
610000  Отплата главнице  9.205 9.204 100,00     
611000  Отплата главнице домаћим 

кредиторима  
9.205 9.204 100,00     



Број 3, страна 11 Службени гласник општине Рача 09.06.2011. године 
ПОСЕБАН  ДЕО 

 
Члан 8. 

 
Укупно планирани и остварени текући приходи и примања према економској класификацији по изворима износе у динарима: 

Табела 4. 

Ек
он

ом
ск

а 
кл

ас
иф

ик
ац

иј
а 

О   П    И   С 

Износ 
 прихода остварених из 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ  у 
000 % 

Износ остварених 
приходаиз 

ДОНАЦИЈА, 
ОСТАЛИХ ИЗВОРА, 
КРЕДИТА И БУЏЕТА 

РЕПУБЛИКЕ у 
 000 % 

УКУПНИ ПРИХОДИ 
По свим изворима у  

000 % 
 

  Планирано Остварено   Планирано 
Оствар
ено   

Планиран
о Остварено   

 
711000 Порез на доходак, добит и капитал.добитке 52.298 53.159 101,64 0 1.940 - 52.298 55099 105,35 
713000 Порез на имовину 10.000 7.168 71,68 0 0 - 10.000 7.168 71,68 
714000 Порез на добра и услуге 7.945 6.247 78,62 0 0 - 7.945 6.247 78,63 
716000 Други порези 8.000 10.579 132,23 0 0 - 8.000 10.579 132,23 
731000 Донације од иностраних држава 0 0 0 5.452 682 12,51 5.452 682 12,51 
733000 Трансфери од других нивиа власти 133.457 100.237 75,10 20.000 35.566 177,83 153.457 135.803 88,49 
741000 Приходи од имовине 2.800 2.757 98,,46 0 0 - 2.800 2.757 98,46 
742000 Приходи од продаје добара и услуга 3.000 1.182 39,40 0 0 - 3.000 1.182 39,40 
743000 Новчане казне и одузета имовинска корист 500 1.681 336,20 0 16 - 500 1.681 336,20 
744000 Добровољни трансфери од физичких и 

правних лица 0 0 - 2.000 0 - 2.000 0 - 
745000 Мешовити и неодређени приходи 0 57 - 1069 5.958 557,34 1.069 6.015 562,67 
771000 Меморандумске ставке за рефунд.расхода 0 0 - 0 6.855  0 6.855 - 
841000 Примања од продаје земљишта 0 0 - 0 15  0 15 - 
911000 Примања од задуживања од пословних 

банака у земљи 0  - 2.850 2.850 100 2.850 2.850 100,00 
 

У К У П Н О: 

222.000 

 183.067 82,46 31.371 53.866 171,71 253371 236.933 93,51 
 

 
Чл. 9 
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Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци, према економској класификацији, (увећани за износе по решењу о употреби средстава 
текуће буџетске резерве),износе у динарима: 
Табела 5. 

Ек
он

ом
ск

а 
кл

ас
иф

ик
ац

иј
а 

О   П    И   С 

Текући расходи и 
издаци 

из БУЏЕТСКИХ 
СРЕДСТАВА 

0ПШТИНЕ                     
у 000 % 

Текући расходи и 
издаци 

из СРЕДСТАВА 
СОПСТВЕНИХ 

ПРИХОДА, КРЕДИТА, 
РЕПУБ.БУЏЕТА 

у 000 % 

УКУПНИ расходи и 
издаци из 

БУЏЕТСКИХ И 
ОСТАЛИХ ИЗВОРА                

у 000 % 
 

  Планирано 
Остваре
но   Планирано 

Остваре
но   

Планиран
о 

Оства
рено  

411000 Плате и додаци запослених 
 36.747 36.703 99,88 3.100 2228 71,87 39.847 38.931 97,7 

412000 Социјални доприноси на терет 
послодавца 
 6.574 6.563 99,83 554 401 72,38 7.129 6.964 97,7 

413000 Накнаде у натури 
 260 46 17,69 160 19 11,88 420 65 15,5 

414000 Социјална давања запосленима 
 1.474 353 23,95 1.621 1335 82,36 3.095 1.688 54,5 

415000 Накнаде за запослене 
 1.388 1.154 83,14 50 0 0 1.438 1.154 80,3 

416000 Награде бонуси и остали посебни 
расходи 
 445 173 38,88 925 0 0 1.370 173 12,6 

421000 Стални трошкови 
 16.528 14.959 90,51 1.547 6791 438,98 18.075 21.750 120,3 

422000 Трошкови путовања 
 2.726 1.997 73,26 829 428 51,63 3.555 2.425 68,2 

423000 Услуге по уговору 
 51.722 33.999 65,73 3.090 4172 135,02 54.812 38.171 69,6 

424000 Специјализоване услуге 
 7.635 6.792 88,96 2.146 1715 79,92 9.781 8.507 87,0 

 
425000 Текуће поправке и одржавање 

 1.085 1.335 123,04 1.470 3978 270,61 2.555 5.313 207,9 
426000 Материјал 

 16.910 12.565 74,31 3.301 25250 764,92 20.211 37.815 187,1 
451000 Субвенције јавних неф..пред.и орг. 

 14.877 11.412 76,71 1.000 574 57,40 15.877 11.986 75,5 
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463000 Трансфери осталим нивоима власти 

 20.795 16.630 79,97 7 0 0 20.802 16.630 80,0 
465000 Остале донације и трансфери 

 100 10 10,10 0 0 0 100 10 10,0 
471000 Права из социјалног осигурања 

 0 0 0 0 32 0 0 32 0 
472000 Накнада за соц.заштиту из буџета 

 250 215 86,00 0 0 0 250 215 86,0 
481000 Дотације невладиним организација 

 
 

6.565 4.057 61,80 15 520 3467 6.580 4.577 69,6 
482000 Порези, обавезне таксе и казне 

наметнуте од других нивоа власти  632 417 65,98 130 26 20,00 762 443 58,1 
483000 Новчане казне и пенали по решењу 

судова и судских тела 4.147 2.304 55,56 153 229 149,67 4.300 2.533 58,9 
484000 Накнада штете настале услед 

елементарних непогода  5.350 5.362 100,22 0 0 0 5.350 5.362 100,2 
485000 Накнада за штету насталу  од стране 

државих органа 990 124 12,53 0 0  990 124 12,5 
511000 Зграде и грађевински објекти 

 17.076 7.185 42,08 6.672 8265 123,88 23.748 15.450 65,1 
512000 Машине и опрема 

 5.160 1.680 32,56 1.700 433 25,47 6.860 2.113 30,8 
515000 Нематеријална имовина 

 350 0 0 50 270 540,00 400 270 67,5 
541000 Земљиште 

 305 199 65,25 0 0 0 305 0 0 
499000 Средства резерве 

 300  0 0  0 300 0 0 
611000 Отплата главнице домаћим 

посло.банкама 5813 5.812 99,99 3.392 3392 100,00 9.205 9.204 100,0 
                                                          УКУПНО:             226.204     172.046  76,07  31.912     59.859   187,58       257.817     231.905     89,95                               
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чл. 10 

 
          Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци из буџетских 
средстава  без средстава буџета Републике и осталих извора и донација,према 
корисницима износе у хиљ.динара:   
 
Табела 6.                                               

Ре
дн

и 
бр

ој
 

О   П    И   С Гл
ав

а 

Ф
ун

кц
ио

на
лн

а 
кл

ас
иф

ик
ац

иј
а 

Текући расходи  и 
издаци из  буџетских 

извора   %   

      Планирано Остварено   
1. Председник и заменик општине 1.01 110 23.603 21.338 90,40 
2. Скупштина општине  2.01 110 26.432 20.110 76,08 
3. Изборна комисија 2.02 160 0 0 0 
4. Општинска управа 3.01 410 43.939 36.945 84,08 
5. Основно образовање 3.02 912 10.505 8.786 85,54 
6. Дом здравља 3.03 760 1.710 1.150 67,25 
7. Средње образовање 3.04 920 4.840 3.461 71,15 
8. Културни центар 3.05 820 7.285 5.803 79,66 
9. Библиотека 3.06 820 2.564 2.069 80,72 

10. Физичка култура 3.07 810 2016 1.323 65,63 
11. Друштвена брига о деци 3.08 911 13.402 11.636 86,83 
12. Фонд за локалне и некатегорисане путеве 3.09 620 15.960 9.707 60,82 
13. Фонд за грађевинско земљиште 3.10 620 21.559 17.433 80,86 
14. Фонд за  водпривреду 3.11 620 1.840 244 13.26 
14. Буџетски фонд за  развој пољопривреде 3.12 620 997 244 24.25 
16. Центар за социјални рад 3.13 90 3.770 2.767 78,77 
17. Туристичка организација 3.14 473 396 2 0,70 
18. Месне заједнице 3.15 160 43.205 21.081 48,79 
19. Буџетски фонд за заштиту животне средине 3.16  944 691 73,14 
20. Опште услуге (мртвозорство) 3.17 130 240 240 100 
21. Дотације невладиним организацијама 3.18 110 4.208 2.725 64,76 
22.  Средства резерве        2.17 110 250 0 0 

 У К У П Н О:     229.597 169.493 73,82 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 11. 

Завршни рачун буџета општине Рача садржи: 
 
1) Биланс стања на дан 31.12.2010. године; 
2) Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2010. до 31.12.2010. године; 
3) Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2010. до 31.12.2010. 
године; 
4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2010. до 31.12.2010. године; 
5) Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између планираних 
средстава и извршења у периоду од 01.01.2010. до 31.12.2010. године; 
6) Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 
01.01.2010. до 31.12.2010. године; 
7) Извештај о примљеним донацијама, кредитима и извршеним отплатама дугова у периоду 
01.01.2010. до 31.12.2010. године; 
8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 
01.01.2010. до 31.12.2010. године; 
9) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2010. до 
31.12.2010. године - у овом Извештају се наводи да градови и општине у складу са одредбама 
Закона о јавном дугу не могу да дају гаранције; 
10) Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период 01.01.2010. до 
31.12.2010. године, а у складу са чланом 92. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС „ 
,бр.54/09,73/10 и 101/10). 
12) Извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета за 
период 01.01.2010. до 31.12.2010. године. 
 
(Извештаји су саставни део Одлуке и налазе се као посебни прилози.) 
 

Члан 12. 

Одлуку о завршном рачуну буџета општине Рача доставити Управи за трезор, најкасније до 
15. јуна 2011 године. 

Члан 13. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у службеном гласнику општине 
Рача. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
Број 020-55/2011-I                                                           Председник 
Датум 09.06.2011. године       Душан Ђоковић, с.р. 
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И З В Е Ш Т А Ј И  
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Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за 
период 01.01.2010 до 31.12.2010. године 

 
Одлуком о буџету општине Рача за 2010. годину планирано је да се средства месног 
самодоприноса реализују као приход буџета општине, преко уплатних рачуна јавних  
прихода.Међутим, део средстава самодоприноса је уплаћиван је на наменске подрачуне  
месних заједница, па је из тог разлога дошло до одступања како на приходној тако и на 
расходној страни. 

Извештај о примљеним донацијама и трансферима  
 

Табела приказује пројекте који се финансирају из донација и трансфера. У наставку је дат 
преглед износа средстава утрошених за реализацију пројеката у току 2010. године, који 
приказује износ пренетих неутрошених средстава из ранијих година, (за пројекте чија 
реализација  траје више година), добијена и утрошена средства у 2010. години и износ 
неутрошених средстава 31.12.2010. године.  
 
 
 

 
Н а з и в   п р о ј е к т а 

 
Почетно 
Стање: 
31.12.2009. 

 
 
Уплате у  
2010. год. 

 
 
Утрошак у 
2010. год. 

 
Стање на 
дан: 
31.12.2010
. 

 
СО Рача – Пројекат Унапређење услова 
живота младих  (Мин.омладине и спорта) 

 
1.853,74 

 
347.714,26 

 
345.412,50 

 
4.155,50 

Подршка развоју и јачању малог 
предузетништва иачањем капацитета 
инкубатор центра (донација Чешке 
Републике) 

 
906.038,00 

 
189.450,00 

 
1.065.652,30 

 
29.835,70 

Унапређење енергетске ефикастности и услова 
боравка деце у установи дечји вртић ''Наша радост'' 
у Рачи кроз реконстр. Објекта 

 
1.495.420,50 

 
2.454.603,65 

 
3.950.024,15 

 
0,00 

Помоћ  и  подршка  старима  за  живот 
 у природном окружењу  

 
4.047,00 

 
- 

 
- 

 
4.047,00 

Развој локалне инфраструктуре општине 
Рача, реализацијом радова на уређењу 
сточне пијаце- (донација Чешке Републике) 

 
 

12.273,65 

 
 

1.065.806,05 

 
 

1.078.079,70 

 
 

0,00 
 

Унапређење животне средине општ. Рача, 
успостављањем погона за рециклажу пет 
амбалаже (донација Чешке Републике) 

 
 

10.666,47 

 
 

1.381.781,77 

 
 

1.392.448,23 

 
 

0,01 
Јачање ЛЕР општине Рача кроз јачање 
капацитета пољопривредних  произвођача (ЕУ) 

 
- 

 
681.689,83 

 
680.215,64 

 
1.474,19 

  
2.430.299,36 

 
6.121.045,56 

 
8.511.832,52 

 
39.512,40 
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           У буџетској 2010.години започет је нови пројекат "Јачање локалног економског 
развоја општине Рача кроз јачање капацитета пољопривредних произвођача", по Уговору 
CRIS n 246-958. Укупна вредност пројекта је 114.425,00 € . Пројекат се финансира из 
донације Европске Уније у износу од 80.740,00 €  и средстава општине Рача у износу од  
20.185,00 €. Реализација пројекта је започела 15.09.2010. године, а завршетак је планиран за 
14.09.2011. године. 
 
 
Извештај о кредитима и извршеним отплатама дуга 
 
У буџетској 2010. години коришћен је, по уговору број 404-5/2010-IV-00 од 10.03.2010. 
године, краткорочни кредит Комерцијалне банке, за покриће дефицита текуће ликвидности 
буџета општине Рача, у износу од 2.850.000,00 динара. План отплате кредита је у потпуности 
испоштован 28.12.2010. године.  
Извршена је отплата ануитетне обавезе за овај период, по дугорочном кредиту за 
финансирање капиталних расхода , по уговору број 1121-02-2006 од 15.05.2006. године, у 
износу од 6.168.224,38 динара. 
Обавеза по истом кредиту са стањем на дан 31.12.2010.године, износи 149.899,20 €, или 
15.814.144,72 динара. Од овог износа дугорочна обавеза је 89.939,52 € - или 9.488.457,47 
динара, а краткоточна обавеза за 2010. годину износи 59.959,68 ЕУР,или 6.325.638,31 динара, 
(све обрачунато по средњем курсу НБС на дан 31.12.2009. године од 105,4982 динара). 
 
 
 
Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за 
период 01.01.2010. до 31.12.2010. године 
 

Текућа буџетска резерва је у извештајном периоду коришћена у складу са 
Законом о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09 и 73/10), за 
апропријације за које се током године испоставило да нису планиране у довољном 
износу. 

 Из средстава планираних Одлуком о буџету општине Рача за 2010. годину, раздео 3, 
глава 3.19, организациона класификација 70040, са позиције 187, функционална 
класификација 130, извор финансирања 01, економска класификација 499, средства резерве – 
текућа буџетска резерва: 

         
Решењем број 401-5/2010-III од 08.01.2010.године одобрена су средства у износу од 
90.290,00 динара, у оквиру раздела 3. глава 3.01, организациона класификација 06958 – 
Општинска управа, функционална класификација 130, позиција 041,  економска 
класификација 414 – социјална давања запосленима. 
 
Решењем број 401-98/2010-III од 23.03.2010.године одобрена су средства у износу од 
460.000,00 динара, у оквиру 
раздела 2. глава 2.01, организациона класификација 70076 – у оквиру раздела 3. глава 3.08, 
организациона класификација 70075 – Дечји вртић, функционална класификација 911, 
позиција 105,  економска класификација 423 – Услуге по уговору, у износу од 216.000,00 
динара.  
- раздела 3. глава 3.01 , организациона класификација 06958 – Општинска управа, 

функционална класифиције 130, позиција 047,  економска класификација 424 – 
специјализоване услуге, у износу од 450.000,00 динара. 
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Решењем број 401-111/2010-III од 29.03.2010.године одобрена су средства у износу од 
87.000,00 динара, 
- раздела 3. глава 3.01, организациона класификација 06958 – Општинска управа, 

функционална класификација 130, позиција 051,  економска класификација 483 новчане 
казне по решењу судова и судских тела, износ од 87.000,00 динара. 

 
Решењем број 401-112/2010-III од 29.03.2010.године одобрена су средства у износу од 
20.000,00 динара, у оквиру раздела 3. глава 3.05, организациона класификација 70073 – 
Културни центар, функционална класификација 820, позиција 066,  економска класификација 
422 – Трошкови путовања 
 
Решењем број 401-149/2010-III од 30.04.2010.године одобрена су средства у износу од 
50.000,00 динара, у оквиру раздела 3. глава 3.05, организациона класификација 70073 – 
Културни центар, функционална класификација 820, позиција 068,  економска класификација 
424 – специјализоване услуге. 
 
Решењем број 401-98/2010-III од 30.04.2010.године одобрена су средства у износу од 
100.000,00 динара, у оквиру раздела 1. глава 1.01, организациона класификација 09736 – 
Председник општине, заменик и општинско веће, функционална класификација 110, 
позиција 015,  економска класификација 484 – Накнаде штете за повреде и штету насталу 
услед елементарних непогода. 
 
Решењем број 401-183/2010-III од 21.05.2010.године одобрена су средства од 630.000,00 
динара и то : 
 -   у износу од 10.000,00 динара, у оквиру раздела 1. глава 1.01, организациона 
класификација 09736 – Председник општине (и заменик), функционална класификација 110, 
позиција 012,  економска класификација 451– субвенције јавним нефинансијским 
организацијама. 
 -   у износу од 410.000,00 динара, у оквиру раздела 3. глава 3.01, организациона 
класификација 06958 – Општинска управа, функционална класификација 130, позиција 047, 
економска 424 – специјализоване услуге. 
  -   раздела 3, глава 3.05, организациона класификација 70073 – Културни центар, 
функционална класификација 820, позиција 066, економска класификација 422 – Трошкови 
путовања, у износу од 10.000,00 динара. 
  - раздела 3, глава 3.11, организациона класификација 06960 – Фонд за водопривреду, 
функционална класификација 620, позиција 136, економска класификација 423 – услуге по 
уговору, у износу од 150.000,00 динара. 
  - раздела 3, глава 3.15, организациона класификација 70077 – Месне заједнице, 
функционална класификација 160, позиција 156, економска класификација 483 – Казне по 
решењу судова и судских тела, у износу од 50.000,00 динара. 
 
Решењем број 401-201/2010-III од 08.06.2010.године одобрена су средства у износу од 
1.590.000,00 динара: 
-   у оквиру раздела 1. глава 1.01, организациона класификација 09736 – Председник општине 
(и заменик), функционална класификација 110, позиција 012,  економска класификација 451 
– субвенције јавним нефинансијским организацијама, у износу од 150.000,00 динара; 
-   у оквиру раздела 2. глава 2.01, организациона класификација 70069 – Скупштина општине, 
функционална класификација 110, позиција 022,  економска класификација 421 – стални 
трошкови, у износу од 20.000,00 динара; 
-   у оквиру раздела 3. глава 3.01, организациона класификација 06958 – Општинска управа, 
функционална класификација 130, 
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 - позиција 041,  економска класификација 414 – социјална давања запосленима,  у износу од 
100.000,00 динара,  
- позиција 047, економска класификација 424 – специјализоване услуге, у износу од 
200.000,00 динара, 
- позиција 045, економска класификација 422 – трошкови путовања, у износу од 100.000,00 
динара, 
 
- у оквиру раздела 3. глава 3.05, организациона класификација 70073 – Културни центар, 
функционална класификација 820, позиција 066,  економска класификација 422 – трошкови 
путовања, у износу од 20.000,00 динара. позиција 068,  економска класификација 424 – 
специјализоване услуге, у износу од 100.000,00 динара. 
 
-  у оквиру раздела 3. глава 3.11, организациона класификација 06960 – Фонд за 
водопривреду, функционална класификација 620, позиција 136,  економска класификација 
423 – Услуге по уговору, у износу од 200.000,00 динара. 
 
 у оквиру раздела 3. глава 3.08, организациона класификација 70075 – Дечји вртић "Наша 
радост", функционална класификација 911, позиција 112,  економска класификација 511 – 
Зграде и грађевински објекти, у износу од 100.000,00 динара . 
 
- у оквиру раздела 3. глава 3.15, организациона класификација 70077 – Месне заједнице,  
функционална класификација 160, позиција 155,  економска класификација 426 – Материјал, 
у износу од 500.000,00 динара  и позиција 156,  економска класификација 483 – новчане 
казне по решењу судова и судских тела, износ од 100.000,00 динара. 
 
Решењем број 401-255/2010-III од 27.07.2010.године одобрена су средства у износу од 
780.000,00 динара и распоређују се:  
-    у оквиру раздела 1. глава 1.01, организациона класификација 09736 – Председник 
општине (и заменик), функционална класификација 110, позиција 012,  економска 
класификација 451 – субвенције – учешће општине у развојним пројектима износ од 
450.000,00 динара. 
- раздела 3. глава 3.01 , организациона класификација 06958 – Општинска управа, 

функционална класифиције 130. 1. Позиција 045,  економска класификација 422 – 
трошкови путовања, у износу од 50.000,00 динара. 2. Позиција 049,  економска 
класификација 426 – Материјал, у износу од 100.000,00 динара. 

- у оквиру раздела 3. глава 3.05, организациона класификација 70073 – Културни центар, 
функционална класификација 820. 1. Позиција 066,  економска класификација 422 – 
трошкови путовања, у износу од 50.000,00 динара. 2. Позиција 070,  економска 
класификација 426 – Материјал, у износу од 30.000,00 динара. 3. Позиција 076,  економска 
класификација 512 – Машине и опрема, у износу од 50.000,00 динара. 
у оквиру раздела 3. глава 3.15, организациона класификација 70077 – Месне заједнице,  
функционална класификација 160, позиција 155,  економска класификација 426 – Материјал, 
у износу од 500.000,00 динара. 
 
Решењем број 401-289/2010-III од 30.08.2010.године одобрена су средства у износу од 
550.000,00 динара, 
- у оквиру раздела 3. глава 3.05, организациона класификација 70073 – Културни центар, 

функционална класификација 820, позиција 068,  економска класификација 424 – 
специјализоване услуге, износ од 50.000,00 динара и позиција 070, економска 
клсификација 426 – Материјал, у износу од 100.000,00 динара. 
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- у оквиру раздела 3. глава 3.11, организациона класификација 06960 – Фонд за 
водопривреду, функционална класификација 620, позиција 136,  економска 
класификација 423 – услуге по уговору, у износу од 400.000,00 динара. 

 
Решењем број 401-336/2010-III од 13.10.2010.године одобрена су средства у износу од 
216.000,00 динара,у оквиру раздела 3. глава 3.08, организациона класификација 70075 – 
Дечји вртић, функционална класификација 911, позиција 105,  економска класификација 423 
– Услуге по уговору, у износу од 216.000,00 динара.  
 
Решењем број 401-352/2010-III од 26.10.2010.године одобрена су средства у износу од 
970.000,00 динара, 
у оквиру раздела 3. глава 3.08, организациона класификација 70075 – Дечји вртић, 
функционална класификација 911, позиција 105,  економска класификација 423 – Услуге по 
уговору, у износу од 970.000,00 динара.  
 
Решењем број 401-355/2010-III од 26.10.2010.године одобрена су средства у износу од 
2.750.000,00 динара, 
- у оквиру раздела 1. глава 1.01, организациона класификација 09736 – Председник 

општине (и заменик), функционална класификација 110, позиција 011,  економска  
класификација 426 – Материјал, износ од 50.000,00 динара.  

- у оквиру раздела 2. глава 2.01, организациона класификација 70069 – Скупштина 
општине, функционална класификација 110, позиција 026,  економска класификација 426 
– Материјал, у износу од 50.000,00 динара. 

- у оквиру раздела 3. глава 3.01, организациона класификација 06958 – Општинска управа, 
функционална класификација 130, позиција 041,  економска класификација 414 – 
социјална давања запосленима, у износу од 50.000,00 динара и позиција 044, економска 
класификација  421 – Стални трошкови, у износу од 200.000,00 динара. позиција 045,  
економска класификација 422 – Трошкови путовања, у износу од 50.000,00 динара и 
позиција 046, економска класификација  423 – Услуге по уговору, у износу од 200.000,00 
динара. позиција 049,  економска класификација 426 – Материјал, у износу од 100.000,00 
динара и позиција 051, економска класификација  483 – новчане казне по решењу судова 
и судских тела, у износу од 100.000,00 динара. 

у оквиру раздела 3. глава 3.04, организациона класификација 70072 – Средња школа Рача, 
функционална класификација 920, позиција 058,  економска класификација 463 – Трансфери 
осталим нивоима власти, у износу од 200.000,00 динара. 
у оквиру раздела 3. глава 3.05, организациона класификација 70073 – Културни центар, 
функционална класификација 820, позиција 065,  економска класификација 421 – Стални 
трошкови, у износу од 100.000,00 динара. 
позиција 067,  економска класификација 423 – Услуге по уговору, у износу од 100.000,00 
динара. 
позиција 068,  економска класификација 424 – Специјализоване услуге, у износу од 50.000,00 
динара. позиција 070,  економска класификација 426 – Материјал, у износу од 100.000,00 
динара. 
у оквиру раздела 3. глава 3.06, организациона класификација 70074 – Народна библиотека, 
функционална класификација 820, позиција 093,  економска класификација 515 – 
Нематеријална имовина, у износу од 200.000,00 динара. 
- у оквиру раздела 3. глава 3.15, организациона класификација 70077 – Месне заједнице,  
функционална класификација 160, позиција 152,  економска класификација 423 – Услуге по 
уговору, у износу од 800.000,00 динара  и позиција 153,  економска класификација 424 – 
Специјализоване услуге, у  износу од 100.000,00 динара. и позиција 155,  економска 
класификација 426 – Материјал, у  износу од 200.000,00 динара и позиција 159,  економска 
класификација 511 – Зграде и грађевински објекти, у  износу од 200.000,00 динара. 
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Средства сталне  буџетске резерве су  у 2010. години планирана као посебна 
апропријација, у складу са чл. 49. Закона о буџетском систему ( "Службени гласник 
РС" 54/2009  и 73/10), у износу од 300.000,00 динара. 

 
У 2010. години из сталне буџетске резерве, за санирање последица пожара, 

Стаменовић Живомиру из Саранова,  по решењу број 401-390/2010- II од 09.12.2010. 
године, исплаћен  је     износ од  50.000,00 динара. 

 
 
 

Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од  
01.01.2010. - 31.12.2010. године 

 
 

      У току фискалне 2010.године, није било давања гаранција.  
 
 
Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период од  
01.01.2010. - 31.12.2010. године, а у складу са чланом 92. Закона о буџетском 
систему. 
 
          Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период 01.01.2010. године 
до 31.12.2010. године дат је у прилогу ове Одлуке и саставни је део исте. 
 
 
 
Извештај о реализацији средстава програма и пројеката и субвенција 
финансираних из буџета 
 
 
          У периоду 01.01.2010. до 31.12.2010.године, програми и пројекати су  реализовани су 
средствима: 
 
1.Министарства за заштиту животне средине, рударства и просторног планирања, пројекат 
"Очистимо Србију - финансирање санација дивљих депонија и сметлишта на територији 
општине Рача“, по уговору 404-01 од 28.12.2010. године у износу од 1.500.000,00 динара. 
2. Министарства за заштиту животне средине, рударства и просторног планирања , 
Просторни план и План генералне регулације за насељено место Рача, у износу од  
1.557.600,00 динара. 
3. Града Београда,  Пројекат "Реконструкција дела пута Ђурђево брдо у дужини од 385 м у 
општини Рача", по уговору број 404-06,у износу од   3.023.655,60 динара. У 2010. години 
реализован износ од 1.710.418,85 динара.` 
Из средстава Министарства за Национални инвестициони план (НИП-а), није било 
финансирања програма и пројеката преко рачуна буџета или наменских подрачуна. Плаћања 
су вршена директно са рачуна Министарства за НИП извођачу радова за: 
1.Изградњу "Косовске" улице у Рачи у укупној вредности  од 3.411.966,13 динара, (по 
решењу број:404-02-257/3/2009-01 од 31.12.2009. године , укњиженој код индиректног 
корисника Фонда за грађевинско земљиште, општине Рача 23.06.2010. године). 
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2.Изградњу путева у МЗ Доња Рача и МЗ Сараново и Сепци, у општини Рача, у износу од 
14.758.487,42 динара, (по решењу број:404-02-240/3/2009-01 од 31.12.2009. године , 
укњиженим код индиректног корисника Фонда за путеве општине Рача 23.06.2010. године). 
 
За субвенције је утрошено:  
1. Јавном Комуналном предузећу „Рача“ износ од 5.350.000,00 динара, на основу Одлука 
Скупштине општине Рача број 020-22/2010- од 11.02.2010. године и  020-44/2010-I   године; 
2. За учешће у финансирању Регионалне Агенције за економски развој Шумадије  износ од 
296.085,57 динара. 
3. За учешће у финансирању пројекта "Унапређење услова живота младих", 296.085,57 дин. 

 
Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Рача за 2010. годину 
 
 
           Одлука о буџету општине Рача за 2010. годину донета је на седници Скупштине 
општине Рача  одржаној дана 01.12.2009. године . Планирани укупни приходи и примања и 
пренета неутрошена средства,износили су 236.567.542,00 динара. Буџетски приходи и 
примања планирани у износу од 205.046.542,00 динара, а приходи из осталих извора у износу 
од 28.520.900,00  динара, а 3.000.000,00 динара износе пренета неутрошена средства из 
претходне године. 
 Текући расходи су планирани у износу  од  200.043.092,00 динара, издаци у износу од 
30.524.450,00 динара, издаци за отплату кредита домаћим пословним банкама 6.000.000,00 
динара, што укупно  износи 236.567.542,00  
            26.02.2010. године Скупштина је усвојила Одлуку о првој измени и допуни одлуке о 
буџету за 2009.годину. По првој измени и допуни Одлуке о буџету за 2010.годину планирани 
укупни приходи и примања и пренета неутрошена средства,износили су 240.917.542,00 
динара. Буџетски приходи и примања планирани у износу од 212.396.642,00 динара, а 
приходи из осталих извора у износу од 28.520.900,00  динара, а 4.746.636,23 динара износе 
пренета неутрошена средства из претходне године. 
Текући расходи су планирани у износу  од  200.043.092,00 динара, издаци у износу од 
30.524.450,00 динара, издаци за отплату кредита домаћим пословним банкама 8.850.000,00 
динара, што укупно  износи 240.917.542,00 динара. 
 
            06.08.2010. године Скупштина је усвојила Одлуку о другој измени и допуни одлуке о 
буџету за 2010.годину. По овој измени и допуни Одлуке о буџету за 2010.годину планирани 
укупни приходи и примања и пренета неутрошена средства,износили су 258.117.542,00 
динара. Буџетски приходи и примања планирани у износу од 224.850.005,77 динара, а 
приходи из осталих извора у износу од 28.520.900,00  динара, а 4.746.636,23 динара износе 
пренета неутрошена средства из претходне године. 
Текући расходи су планирани у износу  од  200.043.092,00 динара, издаци у износу од 
38.124.450,00 динара, издаци за отплату кредита домаћим пословним банкама 8.850.000,00 
динара, што укупно  износи 258.117.542,00 динара. 
            16.12.2010. године Скупштина је усвојила Одлуку о трећој измени и допуни одлуке о 
буџету за 2010.годину. По овој измени и допуни Одлуке о буџету за 2010.годину планирани 
укупни приходи и примања и пренета неутрошена средства,износили су 258.117.542,00 
динара. Буџетски приходи и примања планирани у износу од 224.850.005,77 динара, а 
приходи из осталих извора у износу од 28.520.900,00  динара, а 4.746.636,23 динара износе 
пренета неутрошена средства из претходне године. 
Текући расходи су планирани у износу  од  132.582.092,00 динара, издаци у износу од 
58.256.000,00 динара, издаци за отплату кредита домаћим пословним банкама 9.205.000,00 
динара, што укупно  износи 258.117.542,00 динара. 



Број 3, страна 24 Службени гласник општине Рача 09.06.2011. године 

Следећи преглед 1. приказује процентуално извршење буџета општине Рача, у извештајном 
периоду, по корисницима, економској класификацији и позицијама пратећи Одлуку о буџету 
општине Рача за 2010. годину, за извор финансирања 01 и преглед 2. приказује процентуално 
извршење буџета општине Рача, у извештајном периоду, по функцијама. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 


