Рача, 05.03.2009. године – број 4

Цена 100,00 динара

1.
Начелник Општинске управе општине Рача, на основу члана 2. Закона о радним односима у државним органима
(''Службени гласник РС'', 48/91, 66/91, 44/98, 49/99, 34/01),а у вези члана 189. Закона о државним службеницима
(''Службени гласник РС'', 79/о5, 81/05, 83/05, 64/07 и 67/07)члана 2.,3.,4.,6.,8. и 9. став 2. тачка 4. и став 3. и члана 10.
Закона о платама у државним органима и јавним службама (''Службени гласник РС'', 34/01) члана 2.-5. Уредбе о
коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима
(''Службени гласнк РС'', 44/08) и члана 45. Одлуке о организацији Општинске управе општине Рача (''Службени
гласник општине Рача '' број 11/2008 ) и одредаба Анекса Посебног колективног уговора за државне органе
(''Службени гласнк РС'', 23/98 и 11/2009), дана 03. 03. 2009. године, донео је

ПРАВИЛНИК
о звањима и занимањима, платама, накнадама и другим примањима
запослених у Општинској управи општине Рача
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Правилником о звањима и занимањима, платама, накнадама и другим примањима запослених у Општинској управи
општине Рача ( у даљем тексту : Правилник ) утврђују се звања и занимања и уређује се начин утврђивања плата,
додатака на плате, накнада и других примања запослених у Општинској управи општине Рача ( у даљем тексту :
Општинска управа ).

Члан 2.
Средства за исплату плата, додатака на плате, накнада и осталих примања запослених у Општинској управи општине
Рача обезбеђују се у буџету општине Рача.

II. ЗВАЊА И ЗАНИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 3.
Запослени стичу звања у складу са Законом и овим Правилником.
Звања изражавају стручна својства запосленог и његову оспособљеност за вршење послова одређеног степена
сложености.
Запослени у Општинској управи могу стицати звања:
У оквиру високе школске спреме:
-самостални стручни сарадник;
-виши стручни сарадник;
-стручни сарадник.
У оквиру више школске спреме:
-виши сарадник;
-сарадник.
У оквиру средње школске спреме:
-виши референт;
-референт.
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Члан 4.
Звања у оквиру школске спреме утврђена у претходном члану стичу се под следећим условима:
Висока школска спрема:
-звање самосталног стручног сарадника може стећи запослени са високом школском спремом који има најмање 5
година радног стажа и који је оспособљен да самостално и систематски ради управно-надзорне послове и послове
везане за израду свих врста прописа и аката и сложене аналитичке послове од значаја за функционисање Општинске
управе, а који захтевају самосталност у раду и шире познавање проблематике из једне или више повезаних области;
-звање вишег стручног сарадника може стећи запослени са високом школском спремом који има најмање три године
радног стажа, а оспособљен је да самостално и аналитички и у сарадњи са запосленим вишег звања обавља управнонадзорне послове и послове везане за израду свих врста прописа и аката и сложенијих аналитичких материјала,
проучавање стања и стручне обраде најсложенијих питања из одговарајуће области;
-звање стручног сарадника може стећи запослени који има високу школску спрему, најмање годину дана радног стажа
и положен приправнички испит, а оспособљен је да ради мање сложене управно-надзорне послове и послове израде
аката у органу управе, односно посебном органу општине, као и да ради у појединим фазама на изради аналитичких
материјала уз детаљна упутства запослених са вишим звањем.
Виша школска спрема:
-звање вишег сарадника може стећи запослени који има најмање три године радног стажа, а оспособљен је да
самостално обавља мање сложене стручне послове из једне или више повезаних области из делокруга Општинске
управе;
-звање сарадника може стећи запослени који има најмање једну годину радног стажа и положен приправнички испит,
а оспособљен је да обавља мање сложене стручне послове уз упутство запослених са вишим звањем.
Средња школска спрема:
-звање вишег референта може стећи запослени који има најмање три године радног стажа, а оспособљен је да
самостално обавља мање сложене стручно-оперативне, административне и њима сличне послове;
-звање референта може стећи запослени који има најмање шест месеци радног стажа и положен приправничи испит, а
оспособљен је да обавља мање сложене стручно-оперативне, административне и њима сличне послове, уз упутства
запослених са вишим звањима.

Члан 5.
Занимања у Општинској управи су следећа:
-дактилограф;
-високо квалификовани радник;
-квалификовани радник;
-неквалификовани радник;

Члан 6.
Запослени у Општинској управи могу напредовати стицањем вишег звања.
Ради утврђивања постојања услова за напредовање, рад запослених оцењује се једном годишње.
Врсте оцена, поступак оцењивања запослених, начин стицања и одузимања звања обављаће се по актима које доноси
Влада Републике Србије за запослене у државним органима.
Запослени у Општинској управи може стећи непосредно више звање ако у току две узастопне године добије једну од
две највише оцене.

Члан 7.
Запослени који је оцењен најнижом оценом губи звање и прелази у непосредно ниже звање у оквиру исте школске
спреме, а ако тако звање не постоји, прелази у највише звање у оквиру непосредно ниже школске спреме.
Запослени коме је утврђено ниже звање може бити распоређен на друго радно место које одговара његовом звању и
способностима.
Ако не постоји одговарајуће радном место на које се може распоредити, престаје му радни однос.

III. ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ
Члан 8.
Плате запослених утврђују се на основу:
-основице за обрачун плата (у даљем тексту основица);
-коефицијента који се множи основицом (у даљем тексту коефицијент);
-додатка на плату;
-обавеза које запослени плаћа по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање из плате, у складу са
Законом.

Члан 9.
Основицу за обрчаун и исплату плата утврђује својим актом Влада Републике Србије.
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Члан 10.
Коефицијент изражава сложеност послова, одговорност, услове рада и стручну спрему.
Коефицијент садржи и додатак на име накнаде за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора.

Члан 11.
Коефицијенти за обрачуне и исплату плата запослених у Општинској управи износе:
- 12,05 за самосталног стручног сарадника,
- 10,77 за вишег стручног сарадника,
- 10,45 за стручног сарадника,
- 9,91 за вишег сарадника,
- 8,95 за сарадника,
- 8,85 за вишег референта и ВКВ радника,
- 8,74 за референта и дактилографа,
- 8,00 за КВ радника,
- 6,40 за НК радника.

Члан 12.
Коефицијент утврђен у члану 11. може се увећати:
- запосленом одговорном за припрему и извршење буџета или финансијског плана, вођење пословних књига и
састављање рачуноводствених извештаја и запосленом на пословима интерне контроле у смислу Закона о буџетском
систему за 1,00,
- запосленом на пословима буџетске контроле и ревизије највише до 41%,
- запосленом на инспекцијским пословима највише до 20%,
- запосленом који руководи унутрашњом организационом јединицом, осим запосленом из алинеје 3. овог члана,
највише до 20%.
- Запосленом који има право на увећање коефицијента по основима из става 1. алинеја 4. и 5. овог члана, укупно
увећање коефицијента не може бити веће од 30%.

Члан 13.
Запосленима се може из изворних прихода остварених у складу са законом и одлуком о буџету општине, исплатити
награда за посебне резултате рада до 30% плате запосленог.

Члан 14.
Плата утврђена у смислу члана 8. овог Правилника исплаћује се за рад у пуном радном времену, односно радном
времену које се сматра пуним.
Исплата плате врши се у пуном износу најкасније до петог у месецу за претходни месец односно у два дела с тим што
се први део исплаћује до петог у месецу а други део до 20-ог у месецу за претходни месец.

Члан 15.
Плата приправника утврђује се у висини 80% од најниже плате у оквиру звања за које се приправник оспособљава.

Члан 16.
За исказане резултате рада и успешност у обављању послова, запосленом послодавац може утврдити стимулацију у
складу са актом Владе, на предлог руководиоца унутрашње организационе јединице, а по претходно прибављеној
сагласности Председника општине.

IV. ДОДАТАК НА ПЛАТУ
Члан 17.
Запослени има право на додатак на плату:
1) 0,4% основне плате за сваку навршену годину рада у радном односу;
2) 26% за сваки сат рада ноћу од вредности радног сата основне плате;
3) 110% за сваки сат рада на дан празника који није радни дан од вредности радног сата основне плате;
4) 26% за сваки сат прековременог рада од вредности радног сата основне плате.
Додаци из става 1. овог члана утврђују се према плати коју запослени оствари на основу основице, радног учинка,
времена проведеног на раду и времена проведеног у радном односу.
Ако су се истовремено стекли услови по више основа утврђених у ставу 1. тачка 1 до 4 овог члана, проценат повећања
не може бити нижи од збира процената додатака по сваком од основа.
Право на додатак на основну плату одређује се решењем.
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V. НАКНАДА ПЛАТЕ
Члан 18.
Запослени има право на накнаду плате у износу просечне зараде у претходна три месеца која се обрачунава и
исплаћује у истом износу као да је радио за време:
1) коришћења годишњег одмора;
2) плаћеног одсуства утврђеног законом и овим анексом;
3) војне вежбе и одазивања на позив државних органа;
4) стручног усавршавања на које је упућен од стране послодавца;
5) учешћа на научним скуповима, симпозијумима, конгресима, семинарима на које је упућен од стране послодавца
или органа синдиката;
6) одласка на систематске и специјалистичке прегледе на које је упућен од стране послодавца;
7) за које одбије да ради ако му прети непосредна опасност по живот и здравље због неспровођења прописаних мера
за безбедан и здрав рад, у складу са прописима који регулишу безбедност и здравље на раду.

Члан 19.
Запослени има право на накнаду плате за време одсуствовања са рада због привремене спречености за рад до 30 дана,
и то:
1) у висини 65% просечне плате у претходна три месеца пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за
рад, с тим да не може бити нижа од минималне зараде утврђене у складу са законом, ако је спреченост за рад
проузрокована болешћу или повредом ван рада, ако законом није друкчије одређено;
2) у висини 100% просечне плате у претходна три месеца пре месеца у којем је наступила привремена спреченост за
рад, с тим да не може бити нижа од минималне зараде утврђене у складу са законом, ако је спреченост за рад
проузрокована повредом на раду или професионалном болешћу, ако законом није друкчије одређено.

Члан 20.
Запослени има право на накнаду плате најмање у висини 60% просечне зараде у претходна три месеца, с тим да не
може бити мања од минималне зараде утврђене у складу са овим законом, за време прекида рада до којег је дошло без
кривице запосленог, најдуже 45 радних дана у календарској години.

VI. НАКНАДА ТРОШКОВА
Члан 21.
Запослени има право на накнаду трошкова и то:
1) за превоз на рад и са рада у висини цене месечне претплатне карте у јавном саобраћају;
2) за време проведено на службеном путу у земљи - дневницу у висини од 5% просечне зараде запосленог у привреди
Републике Србије према последњем коначном објављеном податку републичког органа надлежног за послове
статистике;
3) за ноћење на службеном путовању, према поднетом рачуну, осим у хотелу прве категорије;
4) за превоз у обављању службеног путовања у висини цене превоза за одобрено средство превоза са трошковима
накнаде за резервацију места у превозном средству и превоза пртљага а према приложеним рачунима;
5) за коришћење телефона, телефакса и интернета и других трошкова у службене сврхе на службеном путу у висини
стварних трошкова а према приложеним рачунима;
6) за време проведено на службеном путовању у иностранству - дневница у висини утврђеној прописом Владе;
7) за коришћење сопственог аутомобила за обављање службеног посла у висини од 10% прописане цене за литар
погонског горива по пређеном километру;
8) за повећане трошкове смештаја и исхране за рад и боравак на терену (теренски додатак) у висини 3% просечне
зараде запосленог у привреди Републике Србије према последњем коначном објављеном податку републичког органа
за послове статистике, а ако није обезбеђен смештај и исхрана и трошкове исхране и смештаја.

Члан 22.
Дневница за време проведено на службеном путу у земљи се рачуна од часа поласка на службено путовање до часа
повратка са службеног путовања, и исплаћује се цела дневница за време од 12 до 24 часа односно половина дневнице
за време од 8 до 12 часова проведених на службеном путовању.
Запосленом коме је обезбеђена исхрана на службеном путу, дневница за службено путовање у земљи умањује се за
80%.
Запослени који остварују право на накнаду трошкова за службено путовање, обавезан је да у року од 3 дана по
завршетку службеног путовања поднесе извештај надлежном органу са рачунима о учињеним трошковима.

Члан 23.
Запослени има право на месечну претплатну карту за одлазак на рад и повратак са рада за релације где јавни
превозник омогућава куповину истих.
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За релације на којима јавни превозник не омогућава куповину месечне претплатне карте запослени има право на
надокнаду трошкова превоза у новцу и то у висини стварних трошкова.
Стварни трошак се утврђује на основу броја дана доласка на рад и одласка са рада и износа цене појединачне карте на
линије и растојању које запослени користи а за које не постоји месечна претплатна карта.
Ако на истој релацији превоз обавља више превозилаца при утврђивању стварних трошкова превоза узима се износ
цене појединачне карте оног превозника који има најнижу цену.
Запослени који нема могућност да при доласку на рад и одласку са рада користи јавни превоз јер на конкретној
релацији нема организованог јавног превоза, има право на накнаду трошкова у новцу у висини цене месечне
претплатне карте у јавном саобраћају за сличну релацију, а на основу потврде јавног предузећа.

Члан 24.
Послодавац по правилу врши накнаду трошкова превоза за долазак на рад и одлазак са рада куповином месечне
претплатне карте на почетку месеца за наредни месец, за релације где је то омогућено.
Изузетно, на захтев запосленог, послодавац може донети одлуку да исплату врши у новцу у висини цене месечне
претплатне карте.

Члан 25.
Послодавац је дужан да од јавних превозника обезбеди потврде о цени појединачних карата и претплатних карата.
Запослени је дужан да послодавцу да изјаву о месту становања и превоза који користи за долазак на рад и одлазак са
рада.

VI. ДРУГА ПРИМАЊА
1. Накнада за отпремнину поводом пензионисања
Члан 26.
Запослени коме престане радни однос због одласка у пензију има право на отпремнину у висини 1,5 плате коју би
остварио за месец који претходи месецу у коме се исплаћује отпремнина, с тим што она не може бити нижа од три
просечне зараде у Републици Србији, према последњем коначно објављеном податку републичког органа за послове
статистике на дан исплате.

2. Отпремнина запосленом који је остао нераспоређен
Члан 27.
Запослени који је остао нераспоређен има право на отпремнину за сваку навршену годину рада у висини 1/3 просечне
плате која му је исплаћена за последња 3 месеца који претходе месецу у којем је донето решење о утврђивању да је
остао нераспоређен.

3. Поклон деци запосленог
Члан 28.
Послодавац може да обезбеди деци запосленог старости до 15 година живота поклон за Нову годину - новчану
честитку у вредности до неопорезивог износа који је предвиђен законом којим се уређује порез на доходак грађана.

4. Накнада за обављање одређених послова
Члан 29.
Запослени има право на накнаду у складу са прописима којима се уређује рад комисија.

5. Накнада за одвојен живот од породице
Члан 30.
Запосленом се надокнађују трошкови за одвојени живот од породице ако због тога што је премештен у друго место
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.
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6. Накнада селидбених трошкова
Члан 31.
Запосленом или распоређеном у место рада ван места његовог пребивалишта, као и оном који се упућује на рад ван
места његовог рада, односно седишта послодавца, припада накнада селидбених трошкова у висини стварних трошкова
исплаћених за превоз ствари које служе за потребе домаћинства, а према поднетом рачуну издатом од превозника.

7. Солидарна помоћ запосленима
Члан 32.
Запослени има право на солидарну помоћ за случај:
1) дуже или теже болести запосленог или члана његове уже породице;
2) набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију запосленог или члана његове уже породице;
3) здравствене рехабилитације запосленог;
4) настанка теже инвалидности запосленог;
5) набавке лекова за запосленог или члана уже породице;
6) помоћ малолетној деци запосленог за случај смрти запосленог родитеља;
7) помоћ породици за случај смрти запосленог и члана уже породице у висини трошкова погребних услуга;
8) месечну стипендију током редовног школовања за децу запосленог који изгуби живот у току обављања послова
радног места на које је распоређен у висини до 100% просечне нето зараде у привреди Републике Србије.
Висина помоћи у току године, у случајевима утврђеним у ставу 1. тач. 1 - 6. овог члана признаје се на основу уредне
документације у складу са средствима обезбеђеним у буџету општине, а највише до висине три просечне нето зараде
по запосленом у привреди Републике Србије према последњем објављеном податку органа надлежног за послове
статистике.

8. Јубиларна награда
Члан 33.
Запослени има право на јубиларну новчану награду у висини просечне нето зараде по запосленом у привреди
Републике Србије према последњем објављеном податку органа надлежног за послове статистике, с тим што се
висина новчане награде увећава за 25% при сваком наредном остваривању тог права.
Јубиларном годином рада сматра се година у којој запослени навршава 10, 20, 30 и 40 година рада проведених у
радном односу код послодаваца, без обзира на то у ком органу територијалне аутономије и органу јединице локалне
самоуправе је запослени остваривао права из радног односа.
Јубиларна награда додељује се по правилу на дан општине.
Изузетно, ако запосленом престаје рад у органу територијалне аутономије и органу јединице локалне самоуправе, а
остварио је право на јубиларну награду, награда ће се исплатити запосленом након престанка рада или његовом
наследнику.

9. Новчана и друга примања
Члан 34.
Запослени има право на годишњу награду.
Годишња награда исплаћује се запосленом, по правилу, једнократно - у месецу јануару с тим што се синдикат и
послодавац могу споразумети и о томе да се годишња награда запосленом исплати у више делова.
О висини и начину исплате годишње награде из изворних прихода остварених у складу са законом синдикат и
послодавац преговарају у поступку израде одлуке о буџету општине - половином месеца новембра за наредну годину.

Члан 35.
Остваривање права постављених лица и запослених у Општинској управи по основу осталих накнада и примања која
нису утврђена овим Правилником вршиће се у складу са законом и другим прописима којима се регулише ова
материја.

VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 36.
Звања, занимања и коефицијент за обрачун плата запосленим лицима у Општинској управи утврђују се решењем о
распоређивању радника на радна места која доноси начелник Општинске управе.
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Члан 37.
На поднете а нерешене захтеве запослених до дана ступања на снагу овог правилника примениће се одредбе овог
правилника, односно одредбе оног правилника које су повољније за постављено лице и запослене.

Члан 38.
Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о звањима и занимањима, платама, накнадама и
другим примањима запослених у Општинској управи број : 110 –19/2005-03 од 13.07.2005. године са свим изменама и
допунама.

Члан 39.
Овај Правилник ступа на снагу објављивањем у Службеном гласнику општине Рача, а објавиће се по добијеној
сагласности Председника општине Рача.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПТИНЕ РАЧА
Број: 110-7/2009-IV-00
Дана: 03.03.2009. године

Начелник
Општинске управе општине Рача
Бранко Савић, с.р.

2.
Председник општине Рача, на основу члана 44. тачка 6, а у вези члана 66. тачка 4 Закона о локалној
самоуправи ( '' Службени гласник Републике Србије '', број: 127/2007 ), члана 63. тачка 12. Статута општине
Рача ( '' Службени гласник општине Рача '', број: 6/2008 ) и, дана 03.03. 2009. године, донео је:

ОДЛУКУ
о давању сагласноси на Правилник о звањима и занимањима, платама, накнадама
и другим примањима запослених у Општинској управи општине Рача

I
Даје се сагласност на Правилник о звањима и занимањима, платама, накнадама и другим примањима
запослених у Општинској управи општине Рача број: 110-7/09-IV-00 од 03.03.2009. године.
II
Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 110-8/2009-III
Датум: 03.03.2009. године

Председник општине
Драгана Живановић, с.р.
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3.
На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/2007) и члана 45.
став 1. тачка 2. Статута општине Рача ("Сл. гласник Општине Рача", број 6/2008), на предлог Општинског већа,
Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 05.03.2009. године, донела је:

OДЛУКУ О ПРВОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2009. ГОДИНУ
I

ОПШТИ ДЕО

Члан 1
Примања и издаци буџета општине Рача за 2009 годину (у даљем тексту буџет), примања и издаци по основу продаје,
односно набавке финансијске имовине и датих кредита и задуживање и отплата дуга, утврђени су у следећим износима и
то:

А. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ОПШТИНЕ
1
УКУПНА ПРИМАЊА И НЕРАСПОРЕЂЕНИ
ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
I.УКУПНА ПРИМАЊА
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
1. Порески приходи
1.1. Порез на доходак и добит
1.2. Порез на имовину
1.3. Порез на добра и услуге
1.4. Остали порески приходи
2.Непорески приходи, од чега
наплаћене камате
3. Трансфери
4. Примања од продаје нефинансијске имовине
II. УКУПНИ ИЗДАЦИ
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
1. Расходи за запослене
2. Коришћење роба и услуга
3. Отплата камата
4. Субвенције
5. Издаци за социјалну заштиту
6.Остали расходи
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ
VI. Примања по основу продаје
финансијске имовине и отплате кредита
минус издаци по основу датих кредита и
набавке финансијке имовине (IV-V)
III. Буџетски дефицит (I-II)
Примарни суфицит ( дефицит)
( укупни приходи умањени за наплаћене
камате минус укупни расходи умањени за
плаћене камате)
УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI)
Б. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ

Економска
класификација

План за 2009
годину
3

2
ВИШАК

311
7
71
711
713
714
716
74
741150
733
8

(1+2+3)

4
41
42
44
45
47
48+49
463+465
5

92-62
(7+8)-(4+5)

(7-7411+8)-(4-44+5)

306.030.656.00
303.755.656,00
2.560.000,00
303.470.656,00
87.522.603,00
67.227.603,00
6.800.000,00
7.945.000,00
5.550.000,00
8.239.900,00
0,00
162.257.000,00
0,00
298.255.656,00
204.075.656,00
54.805.956,00
91.600.000,00
0,00
15.100.000,00
50.000,00
18.987.700,00
23.532.000,00
96.455.000,00

2.940.000,00

2.940.000,00
2.940.000,00
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ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАН.
ИМОВИНЕ И ДАТИХ КРЕДИТА
IV. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ФИНАН.

92

ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА
V. ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА

62

И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
VI.ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ КРЕДИТА
МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И

92-62

НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(IV-V)

В. ЗАДУЖИВАЊЕ И ОТПЛАТА ДУГА
VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА
1. Примања од домаћих задуживања
1.1. Задуживање код пословних банака

91
911
9114

0,00

VIII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
1. Отплата главнице домаћим кредиторима
1.1. Отплата главнице пословним банкама

61
611
6114

5.500.000,00

IX. ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ( III +VI+VII-VIII)
X. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ( VI+VII-VIII-IX=-III)

0,00

5.500.000,00
2.560.000,00
8.440.000,00

Члан 2
Буџет општине Рача за 2009. годину састоји се од:
1

Текућих прихода (конта класе 7) у износу од 303.470.656,00 динара.

2
Укупних издатака буџета, (конта класе 4 и класе 5) која са средствима буџетске резерве
износе : 300.530.656,00 динара .Као и
средстава за отплату главнице домаћим
кредиторима (конта класе 6) у износу од 5.500.000,00 динара.
I I ПОСЕБАН

ДЕО

Члан 3
Приходи и примања буџета, по изворима, планирају се у следећим износима и то:
План прихода-аналитика Буџета за 2009
. годину

Конто
711000
711110
711120
711140

Назив конта
Порез на доходак, добит и капиталне добитке
Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних делатности
Порез на приходе од имовине

Буџетска
средства

42.356.000,00
7.000.000,00
4.235.000,00

Средства из
сопствених и
осталих
извора

Укупно

42.356.000,00
7.000.000,00
4.235.000,00
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713000
713120
713310
713420
713610

714000
714420
714430
714440
714510
714540
714550
714560
714570

716000
716110

731000

733000
733150
733251

741000
741150
741530

742000
742150
742250

743000
743350

744000
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Самодоприноси
порез на друге приходе
Укупно 711000
динара
Порез на имовину
Порез на имовину
Порез на наслеђе и поклон
Порез на пренос апсол.права
Порез на акције на име и уделе
Укупно 713000
динара
Порез на добра и услуге
Комунална такса за приређиванје музичких програма
у усоститељ.објек.
Комунална такса за коришћење рекламних паноа
Средства за противпожарну заштиту
Порез на моторна возила
Накнада за загађење животне средине
Боравишна такса
Посебна нак.за зшт.и унапр.животне средине
Комунална такса за држање средстава за игру
Укупно 714000
динара
Други порези
Комунална такса на фирму
Укупно 716000
динара
Донације од иностраних држава
динара
Донације од иностраних држава
динара
Укупно 731000
динара
Трансфери од других нивоа власти
Текући трансфери од других нивоа власти у корист
нивоа општина
Капитални трансфери других нивоа власти у корист
општине
Укупно 733000
динара
Приходи од имовине
Камате на средства буџета општина
Накнада за коришћење простора и грађевинског
земљишта
Укупно 741000
динара
Приходи од продаје добара и услуга
Приходи од продаје добара и услуга од стране трж
орг нив општина
Таксе у корист нивоа општина
Укупно 742000
динара
Новчане казне и одузета имовинска корист
Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист
нивоа општине
Укупно 743000
динара
Добровољни трансфери од физичких и правних лица

05.03.2009. године

6.039.739,00
7.596.864,00

6.039.739,00
7.596.864,00

67.227.603,00

67.227.603,00

2.300.000,00
1.500.000,00
2.100.000,00
900.000,00

2.300.000,00
1.500.000,00
2.100.000,00
900.000,00

6.800.000,00

6.800.000,00

250.000,00
70.000,00
50.000,00
4.505.000,00
2.500.000,00
300.000,00
70.000,00
200.000,00

250.000,00
70.000,00
50.000,00
4.505.000,00
2.500.000,00
300.000,00
70.000,00
200.000,00

7.945.000,00

7.945.000,00

5.550.000,00

5.550.000,00

5.550.000,00

5.550.000,00

45.451.153,00

45.451.153,00

45.451.153,00

45.451.153,00

119.592.853,00

119.592.853,00

34.000.000,00

34.000.000,00

153.592.853,00

153.592.853,00

3.939.900,00

3.939.900,00

3.939.900,00

3.939.900,00

500.000,00
2.500.000,00

500.000,00
2.500.000,00

3.000.000,00

3.000.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00
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744150
744250

745000
745151

311712

Службени гласник општине Рача

Текући добровољни трансфери од физичких и
правних лица у корист нивоа општина
Капитални добровољни трансфери од физичких и
правних лица у корист нивоа општина
Укупно 744000
динара
Мешовити и неодређени приходи
Остали приходи у корист нивоа општине
Укупно 745000
динара
Пренета неутрош сред. за посебне намене/донација/
Укупни приходи у динарима

05.03.2009. године

8.452.147,00

8.452.147,00

8.452.147,00

8.452.147,00

800.000,00

497.000,00

1.297.000,00

800.000,00
2.275.000,00
251.630.356,00

497.000,00
285.000,00
54.400.300,00

1.297.000,00
2.560.000,00
306.030.656,00

Средства буџета у износу од 251.630.356,00 динара и средства из сопствених и осталих извора директних и
индиректних
буџетских корисника, у износу од 54.400.300,00 динара распоређују се по следећој економској класификацији
Економска
класификација

Врста расхода

Средства из
буџета

средства из
сопствених и
осталих извора

Укупна средства

251.630.356,00

54.400.300,00

306.030.656,00

400000

ТЕКУЋИ РАСХОДИ

410000

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

49.497.656,00

5.308.300,00

54.805.956,00

33.254.988,00

2.700.000,00

35.954.988,00

411

000

Плате и додаци запослених

412

000

Соц.доприноси на терет послодавца

6.040.668,00

483.300,00

6.523.968,00

413

000

Накнаде у натури

1.455.000,00

110.000,00

1.565.000,00

414

000

Соц.давања запосленима

694.000,00

1.120.000,00

1.814.000,00

415

000

Накнаде запосленима

1.223.000,00

40.000,00

1.263.000,00

416

000

Награде, бонуси и посебни расходи

6.830.000,00

855.000,00

7.685.000,00

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

79.525.000,00

12.075.000,00

91.600.000,00

17.669.000,00

1.736.000,00

19.405.000,00

1.471.000,00

734.000,00

2.205.000,00

35.790.000,00

3.250.000,00

39.040.000,00

420000
421

000

Стални трошкови

422

000

Трошкови путовања

423

000

Услуге по уговору

424

000

Специјализоване услуге

6.320.000,00

895.000,00

7.215.000,00

425

000

Текуће поправке и одржавање

6.485.000,00

2.310.000,00

8.795.000,00

426

000

Материјал

11.790.000,00

3.150.000,00

14.940.000,00

СУБВЕНЦИЈЕ

11.100.000,00

4.000.000,00

15.100.000,00

Субвенције јавним нефинан. редуз. и орган.

11.100.000,00

4.000.000,00

15.100.000,00

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

23.520.000,00

12.000,00

23.532.000,00

22.020.000,00

12.000,00

22.032.000,00

440000
441

ОТПЛАТА КАМАТЕ
000

450000
451

000

460000

Отплата домаћих камата

463

000

Трансфери осталим нивоима власти

465

000

Остале дотације и трансфери

470000
472
480000

000

1.500.000,00

1.500.000,00

ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА

196.000,00

196.000,00

Накнада за социјалну заштиту из буџета

196.000,00

196.000,00

ОСТАЛИ РАСХОДИ

11.525.000,00

400.000,00

11.925.000,00
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481

000

482

000

Службени гласник општине Рача
8.705.000,00

107.000,00

8.812.000,00

865.000,00

140.000,00

1.005.000,00

483 000

Новчане казне и пенали по ређењу судива и
судских тела

960.000,00

153.000,00

1.113.000,00

484
485

Накнада штете за повреде и штеу насталу услед
ел.непогода
Накнаде штете од стране државних органа

250.000,00
745.000,00

250.000,00
745.000,00

РЕЗЕРВЕ

6.916.700,00

6.916.700,00

Средства резерве

6.916.700,00

6.916.700,00

000
000

490000
499 000
510000

Дотације невладиним организација
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од
једног нивоа власти другом

05.03.2009. године

ОСНОВНА СРЕДСТВА

63.850.000,00

32.605.000,00

96.455.000,00

59.750.000,00

30.955.000,00

90.705.000,00

3.720.000,00

1.600.000,00

5.320.000,00

511

000

Зграде и грађевински објекти

512

000

Машине и опрема

513

000

Остала основна средства

30.000,00

515

000

Нематеријална имовина

200.000,00

541

000

Земљиште

150.000,00

150.000,00

ОТПЛАТА КРЕДИТА

5.500.000,00

5.500.000,00

Отплата главнице домаћим пословним банкама

5.500.000,00

5.500.000,00

611000
611

000

30.000,00
50.000,00

250.000,00
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Службени гласник општине Рача

05.03.2009. године
Члан 4.

Средства буџета у износу од 251.630.356,00 динара и средства из сопствених и осталих извора директних и индиректних корисника буџета у износу од
54.400.300,00 динара, распоређују се по корисницима и наменама и то:

Глава

2

Фун.
клас.

Поз.

3

4

ПЛАН РАСХОДА Буџет за 2009.годину
Ек.
кла.

Средства из
буџета

Опис

5

6

7

Средства из
сопствених и
осталих
извора
8

Укупна
средства
9

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ (И ЗАМЕНИК)
110

Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови

1.01
1

411

Плате и додаци запослених: Председник општине, заменик Председника општине, помоћници Председника
општине, чланови Општинског већа на сталном раду и Начелник општинске управе

4.132.586,00
839.004,00
200.000,00
50.000,00
65.000,00

4.132.586,00
839.004,00
200.000,00
50.000,00
65.000,00

150.000,00
500.000,00
1.500.000,00

150.000,00
500.000,00
1.500.000,00

300.000,00

300.000,00

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

412
413
414
415
416
421
422
423
424
426

Соц. доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Соц. давања запосленима
Накнаде запосленима
Награде, бонуси и посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал

12

451

Субвен.јавним нефин. Инст.-Учешће општине у развојним пројектима

500.000,00

500.000,00

13
14

472
482

Накнада за соц.из буџета
Порез, обавезне таксе и др.

196.000,00
60.000,00

196.000,00
60.000,00

15

484

250.000,00

250.000,00

Накнада штете за повреде и штету насталу услед ел.непогода
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Службени гласник општине Рача
1

05.03.2009. године

Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета
Укупно председник општине и заменик

8.742.590,00

8.742.590,00

8.742.590,00

8.742.590,00

2.066.066,00
362.864,00
150.000,00
80.000,00
80.000,00
200.000,00
200.000,00
190.000,00
3.000.000,00
150.000,00
700.000,00

2.066.066,00
362.864,00
150.000,00
80.000,00
80.000,00
200.000,00
200.000,00
190.000,00
3.000.000,00
150.000,00
700.000,00

6.600.000,00

6.600.000,00

1.500.000,00

1.500.000,00

350.000,00
200.000,00
5.500.000,00

350.000,00
200.000,00
5.500.000,00

21.328.930,00

21.328.930,00

21.328.930,00

21.328.930,00

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
1.02
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови
110
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
426

27
28

451
463

29

465

30
31
32
33

472
481
482
611
1
13

Плате и додаци запослених
Соц. доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Соц. давања запосленима
Накнаде запосленима
Награде, бонуси и посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Учешће у финансир.Агенције за
организацијама

рег.развој,субвенције јавним нефинан. предузећима

и

Донације и трансфери осталим нивоима власти
Остале текуће донације, дотације и трансфери (учешће у финансирању фонда за мала и
средња предузећа)
Накнада за социјалну заштиту из буџета
Дотације невладиним организацијама
Порез, обавезне таксе и др.
Отплата главнице домаћим пословним банкама
Извори финансирања за функцију 110:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
Укупно скупштина општине
ИЗБОРНА КОМИСИЈА
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1.03
160

Службени гласник општине Рача

34
35
36
37

416
421
423
426
1

05.03.2009. године

Накнаде за рад бирачких одбора
Стални трошкови
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за функцију 160:
Приходи из буџета
Укупно изборна комисија
УКУПНО РАЗДЕО 1

30.071.520,00

30.071.520,00

15.500.000,00
2.770.000,00
600.000,00
200.000,00
550.000,00
5.800.000,00
3.800.000,00
450.000,00
1.600.000,00
700.000,00
4.000.000,00
2.600.000,00

15.500.000,00
2.770.000,00
600.000,00
200.000,00
550.000,00
5.800.000,00
3.800.000,00
450.000,00
1.600.000,00
700.000,00
4.000.000,00
2.600.000,00

250.000,00
500.000,00
65.000,00
150.000,00
3.500.000,00
30.000,00

250.000,00
500.000,00
65.000,00
150.000,00
3.500.000,00
30.000,00

43.065.000,00

43.065.000,00

ОПШТИНСКА УПРАВА
Општи економски и комерцијални послови и послови по питању рада

410

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426

50

482

51
52
53
54
55

483
485
511
512
513

1

Плате и додаци запослених
Соц. доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Соц. давања запосленима
Накнаде запосленима
Награде, бонуси и посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа
власти другом
Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела
Накнада штете од стране државних орг.
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Остала основна средства
Извори финансирања за функцију 410:
Приходи из буџета
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Службени гласник општине Рача

05.03.2009. године

Укупно општинска управа

43.065.000,00

43.065.000,00

10.800.000,00

10.800.000,00

Извори финансирања функцију 912:
Приходи из буџета

10.800.000,00

10.800.000,00

Укупно основно образовање

10.800.000,00

10.800.000,00

4.920.000,00

4.920.000,00

4.920.000,00
4.920.000,00

4.920.000,00
4.920.000,00

3.600.000,00

3.600.000,00

Основна школа "Карађорђе"
2.01
463

Основно образовање
Трансфери осталим нивоима власти

56
Ова апропријација користиће се за накнаду запосленима за превоз на посао и са посла, јубиларне
награде,трошкове путовања, сталне трошкове, услуге по уговору, специјализоване услуге,
стручно усавршавање, текуће поправке и одржавање,материјал,порезе и таксе, набавку опреме,
израду пројектне документације и изградњу спортских терена.

912
1

2.02
57

463

Дом здравља "М.Хаџић-Шуле
организациона клас.
Трансфери осталим нивоима власти

Ова апропријација користиће се за финансирање
капиталних инвестиционих расходаи улагање у опрему

760

1

Извори финансирања за функцију
Приход из буџета
Укупно Дом здравља
Средња школа Рача

2.03
58

463

Средње образовање
Трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација користиће се за накнаду запосленима за превоз на посао и са посла,јубиларне награде,
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05.03.2009. године

трошкове путовања, сталне трошкове, услуге по уговору,специјализоване услуге, стручно усавршавање,
текуће поправке и одржавање, материјал, машине и опрема.

920

1

Извори финансирања функцију 920:
Приходи из буџета

3.600.000,00

3.600.000,00

Укупно средње образовање

3.600.000,00

3.600.000,00

2.378.800,00
425.800,00
150.000,00
100.000,00
120.000,00
145.000,00
687.000,00
23.000,00
1.230.000,00
30.000,00
100.000,00
220.000,00

10.000,00
15.000,00
36.000,00
185.000,00
60.000,00
810.000,00
140.000,00
2.000,00

2.378.800,00
425.800,00
150.000,00
250.000,00
120.000,00
155.000,00
702.000,00
59.000,00
1.415.000,00
90.000,00
910.000,00
360.000,00
2.000,00

30.000,00

35.000,00

65.000,00

40.000,00
1.500.000,00
80.000

390.000,00
350.000,00

40.000,00
1.890.000,00
430.000,00

150.000,00

7.259.600,00
150.000,00

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР"Радоје Домановић"
2.04

УСЛУГЕ КУЛТУРЕ

820

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
463
481

73

482

74
75
76

483
511
512

1
4

Плате и додаци запослених
Соц. доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде запосленима
Награде, бонуси и посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текућe поправке и одржавање
Материјал
Донације и трансфери
Донације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа
власти другом
Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела
Зграде и објекти
Машине и опрема
Извори финансирања функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи

150.000,00

7.259.600,00
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7
8

05.03.2009. године

Донације од осталих нивоа власти
Донације од невладиних организација
Укупно културни центар

7.259.600,00

1.563.000,00
470.000,00

1.565.000,00
470.000,00

2.183.000,00

9.442.600,00

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "Радоје Домановић"
2.05

820

77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426

Плате и додаци запослених
Соц. доприноси на терет послодавца
Накнада у натури
Соц. давања запосленима
накнаде за запослене
Награде, бонуси и посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал

89

482

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

90
91
92
93

483
511
512
515

Новчане казне и одуз.им.
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематер.имовина

1
4
7
8

Извори финансирања главе6.2:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетског корисника
Донације осталих нивоа власти
Донације од невладиних организација и појединаца
Укупно народна библиотека
ФИЗИЧКА КУЛТУРА

1.362.700,00
244.000,00
75.000,00
20.000,00
23.000,00
85.000,00
172.000,00
18.000,00
40.000,00
30.000,00
25.000,00
40.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
200.000,00

5.000,00
15.000,00
13.000,00
75.000,00
30.000,00
50.000,00
75.000,00

1.362.700,00
244.000,00
75.000,00
40.000,00
23.000,00
90.000,00
187.000,00
31.000,00
115.000,00
60.000,00
75.000,00
115.000,00

5.000,00
3.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00

25.000,00
23.000,00
120.000,00
120.000,00
250.000,00

141.000,00
200.000,00
200.000,00

2.414.700,00
141.000,00
200.000,00
200.000,00

541.000,00

2.955.700,00

20.000,00

2.414.700,00

2.414.700,00

Физичка култура
2.06

810
94

481

Дотац. спортс. омладин. организац.

2.520.000,00

2.520.000,00
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1

05.03.2009. године

Извори финансирања функцију 810:
Приходи из буџета

2.520.000,00

2.520.000,00

Укупно физичка култура:

2.520.000,00

2.520.000,00

Дечји вртић "Наша радост"
Друштвена брига о деци
2.07

911
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
463
472
481

Плате и додаци запослених
Соц. доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде запосленима
Награде, бонуси и посебни расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текућа поправке и одржавање
Материјал
Донације и трансфери
Накнада за соц.из буџета
Донације невл.организацијама

110

482

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

111

483

Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела

112
113

511
512

Зграде и грађевински објекти
Опрема

1
4
7
8

Извори финансирања функцију 911:
Приходи из буџета
Сопствени приходи
Донације од осталих нивоа власти
Донације од невладиних организација и појединаца
Укупно дечји вртић

7.814.836,00
1.399.000,00
280.000,00
244.000,00
385.000,00
600.000,00
1.500.000,00
120.000,00
620.000,00
40.000,00
160.000,00
230.000,00

2.700.000,00
483.300,00
110.000,00
950.000,00
40.000,00
840.000,00
1.606.000,00
685.000,00
990.000,00
705.000,00
1.150.000,00
2.535.000,00
10.000,00

10.514.836,00
1.882.300,00
390.000,00
1.194.000,00
425.000,00
1.440.000,00
3.106.000,00
805.000,00
1.610.000,00
745.000,00
1.310.000,00
2.765.000,00
10.000,00

20.000,00

20.000,00

30.000,00

100.000,00

130.000,00

80.000,00
120.000,00

50.000,00
180.000,00
1.150.000,00

50.000,00
260.000,00
1.270.000,00

1.683.900,00
12.180.400,00
440.000,00
14.304.300,00

13.622.836,00
1.683.900,00
12.180.400,00
440.000,00
27.927.136,00

13.622.836,00

13.622.836,00
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ФОНД ЗА ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ

2.08

620

114
115
116
117
118
119
120

421
422
423
424
425
426
441

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавања
Материјал
Отплата камата за кредите

121

482

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

122
123

485
511

1

100.000,00
50.000,00
8.000.000,00
1.500.000,00
500.000,00
3.000.000,00

100.000,00
50.000,00
8.000.000,00
1.500.000,00
500.000,00
3.000.000,00

Накнада штете
Зграде и грађевински објекти

30.000,00
100.000,00
17.000.000,00

30.000,00
100.000,00
17.000.000,00

Извори финансирања главе 2.08:
Приходи из буџета

30.280.000,00

30.280.000,00

Укупно фонд за локалне и некат.путеве

30.280.000,00

30.280.000,00

10.000.000,00
50.000,00
5.000.000,00
2.500.000,00
1.500.000,00
3.000.000,00

10.000.000,00
50.000,00
5.000.000,00
2.500.000,00
1.500.000,00
3.000.000,00

100.000,00
100.000,00
200.000,00
30.000.000,00
150.000,00

100.000,00
100.000,00
200.000,00
60.285.000,00
150.000,00

ФОНД ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ

2.09

620

124
125
126
127
128
129

421
422
423
424
425
426

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал

130

482

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

131
132
133
134

483
485
511
541

Новчане казне и пенали по решењу судова и суд. тела
Накнада штете
Зграде и грађевински објекти
Земљиште

1
15
7

Извори финансирања главе 2.09:
Приходи из буџета
Неутрошена средства донација из претходних година
Донације од осталих нивоа власти

30.285.000,00

52.600.000,00

52.600.000,00
285.000,00
30.000.000,00

30.000.000,00
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Укупно фонд за грађевинско земљиште

2.10

620

135
136
137
138
139

421
422
423
424
426

ФОНД ЗА ВОДОПРИВРЕДУ, УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА,
ШУМАРСТВО И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал

140

482

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

141
142

485
511

1

52.600.000,00

30.285.000,00

82.885.000,00

50.000,00
20.000,00
1.500.000,00
500.000,00
150.000,00

50.000,00
20.000,00
1.500.000,00
500.000,00
150.000,00

Накнада штете
Зграде и грађевински објекти

50.000,00
300.000,00
6.000.000,00

50.000,00
300.000,00
6.000.000,00

Извори финансирања главе 2.10:
Приходи из буџета

8.570.000,00

8.570.000,00

Укупно фонд за водопривреду

8.570.000,00

8.570.000,00

СРЕДСТВА ЗА АГРАРНИ БУЏЕТ
2.11

Ова апропријација обухвата средства за подршку пројектима за развој и заштиту
пољопривредне производње
420

143

451

1
7

Субвенције
Извори финансирања функцију 420:

4.000.000,00

Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Укупно аграрни буџет

4.000.000,00
4.000.000,00

4.000.000,00

8.000.000,00

4.000.000,00
4.000.000,00

4.000.000,00
4.000.000,00
8.000.000,00

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
"ШУМАДИЈА"
социјална заштита из буџета
2.12

90

144

463

Трансфери осталим нивоима власти

2.700.000,00

2.700.000,00

1

Извори финансирања функцију 090:
Приходи из буџета

2.700.000,00

2.700.000,00
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Укупно центар за социјални рад

05.03.2009. године
2.700.000,00

2.700.000,00

Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне

10.000,00
50.000,00
300.000,00
70.000,00
50.000,00
15.000,00

10.000,00
50.000,00
300.000,00
70.000,00
50.000,00
15.000,00

Извори финансирања за функцију
Приход из буџета

495.000,00

495.000,00

укупно туристичка организација

495.000,00

495.000,00

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ РАЧА
2.13
473

145
146
147
148
149
150

421
422
423
424
426
482

1

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

2.14

160

151
152
153
154
155
156

421
423
424
425
426
483

157

482

158
159

485
511

1
4

Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Новчане казне по решењу судова
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа
власти другом
Накнада штете
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања функцију 160:
Приходи из буџета и средства самодоприноса
Сопствени приходи
Укупно месне заједнице:

1.000.000,00
13.000.000,00
500.000,00
200.000,00
1.500.000,00
300.000,00

100.000,00
2.000.000,00
100.000,00
300.000,00
400.000,00
100.000,00

1.100.000,00
15.000.000,00
600.000,00
500.000,00
1.900.000,00
400.000,00

80.000,00
80.000,00
5.000.000,00

80.000,00
80.000,00
5.000.000,00

21.660.000,00

21.660.000,00
3.000.000,00
24.660.000,00

21.660.000,00

3.000.000,00
3.000.000,00

ОПШТЕ УСЛУГЕ
2.15
130

160

424

Специјализоване услуге - мртвозорство

300.000,00

300.000,00
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1

Извори финансирања функцију 130:
Приходи из буџета
Укупно опште услуге:

05.03.2009. године
300.000,00
300.000,00

300.000,00
300.000,00

Српска Православна Црквена општина
ОО Црвеног крста Рача
КУД "Фолип Вишњић"
Ватрогасни фонд општине Рача
СУБНОР
Међуопштинска организација слепих и слабовидих
ОО Цивилних инвалида рата
Удружење за церебралну парализу
Међуопштинско удружење параплегичара
Удруж. дијализ., трансплант. и хрон. бубр. Бол.
Међуопштинско удружење дистрофичара
Међуопштинско удружење глувих
Инкубатор центар
Удружење ратних војних инвалида
Опште удружење предузетника Рача
Савез потомака ратника 1912-1920
Ловачко удружење Рача
Удружење пчелара "Матица"
Удружење пензоинера Рача
Извори финансирања функцију 110:

800.000,00
500.000,00
300.000,00
90.000,00
80.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
2.775.000,00
70.000,00
70.000,00
25.000,00
300.000,00
300.000,00
350.000,00

800.000,00
500.000,00
300.000,00
90.000,00
80.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
2.775.000,00
157.000,00
70.000,00
25.000,00
300.000,00
300.000,00
350.000,00

Приходи из буџета
Донације од осталих нивоа власти
Неутрошена средства из претходне године
Укупно невладине организације:

3.560.000,00

ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА
2.16

110

161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179

481
481
481
481
481
481
481
481
481
481
481
481
481
481
481
481
481
481
481

1
7
15

2.275.000,00
5.835.000,00

87.000,00

87.000,00

3.560.000,00
87.000,00

87.000,00

5.922.000,00

СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ
2.17
110

180
181

499
499

1

Текућа буџетска резерва
Стална буџетска резерва

6.116.700,00
800.000,00

6.116.700,00
800.000,00

Извори финансирања функцију 110:
Приходи из буџета

6.916.700,00

6.916.700,00
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05.03.2009. године

Укупно средства резерве:
Укупно раздео 2

6.916.700,00
221.558.836,00

54.400.300,00

6.916.700,00
275.959.136,00

Укупни расходи

251.630.356,00

54.400.300,00

306.030.656,00
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III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 5.
Примања буџета општине Рача прикупљају се и наплаћују у складу са Законом и другим прописима, независно од
износа утврђених овом одлуком за поједине врсте примања.

Члан 6.
Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету општине и исказују се као посебна апропријација
и користе се у складу са чл. 49. Закона о буџетском систему.
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Председник општине.
Члан 7.
У текућу буџетску резерву планирају се средства у износу од 6.116.700,00 динара.Средства текуће
буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације или за сврхе за које
се у току године покаже да апропријације нису биле довољне.
Одлуку о коришћењу средстава текуће буџетске резерве доноси председник општине. Одобрена средства
по овом основу представљају повећање апропријације директних корисника за одређене намене и исказују
се на конту намена за коју су средства усмерена.
Члан 8.
За извршење одлуке о буџету одговоран је Председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине.
Члан 9.
Са раздела 1. Председник и заменик исплаћује се зарада и накнада за обављање функције Председника
општине, Заменика председника општине, општине коме је истекао , чланова Општинског већа који су на
сталном раду , Помоћника Председника општине и Начелника општинске управе.
Члан 10.
Са раздела 1. глава 1.02.Скупштина општине, исплаћују се зараде и накнаде за обављање функције
Председника Скупштине, Заменика председника скупштине, Секретара Скупштине и Директора Фондова.

Члан 11.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених буџетом у разделу 2. општинска управа,
одговоран је начелник општинске управе; а код индиректних корисника руководилац службе или
директор, зависно како је служба организована .
Члан 12.
Распоред остварених прихода врши се тромесечним плановима, које доноси надлежни орган за финансије.
Корисник средстава буџета може вршити плаћања у границама прописаних квота за свако тромесечје.
Члан 13.
Средства распоређена за финансирање програма корисника буџета, корисницима се преносе на основу
њиховог захтева и складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију на плаћање (копије).
Члан 14.
Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом одлуком само за намене које су
им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.
Члан 15.
На терет буџетских средстава корисник може преузимати обавезе само до износа апропријације утврђене
овом одлуком.
Члан 16.
Председник општине може донети одлуку o апропријацијама у складу са чланом 41. Закона о буџетском
систему.
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Члан 17.
Буџетски корисници су дужни да на захтев органа за финансије ставе на увид документацију о њиховом
финансирању, као и да достављају извештаје о остварењу прихода и извршењу расхода у одређеном
периоду. Буџетски корисници су дужни да обавесте Скупштину општине о свим променама.

Члан 18.
Председник општине подноси извештај скупштини општине о реализацији одлуке о буџету, као и стању и
коришћењу средстава сталне буџетске резерве најмање два пута годишње.
Члан 19.
Средства распоређена овом одлуком преносе се корисницима сразмерно оствареним приходима буџета.
Ако се у току године примања буџета смање, издаци буџета извршавати по приоритетима, и то: обавезе
утврђене законским прописима - на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за
несметано функционисање корисника буџетских средстава.
Члан 20.
Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе у планираном износу, апропријације
утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета. Корисници буџетских средстава
остваре додатне приходе у износу већем од износа планираног овом одлуком, могу користити та средства
до нивоа до ког су та средства и остварена, за намене утврђене овом одлуком.

Члан 21.
Корисници буџетских средстава који остваре уштеде у трошењу средстава буџета планираних за расходе
за запослене и коришћење услуга и роба, могу остварени износ уштеда користити за исплату награда за
посебне резултате рада запослених. Остварена средства уштеда из овог члана не могу се исплатити у
износу већем од износа потребног за исплату једног месечног платног фонда корисника буџетских
средстава, и то на крају буџетске године.
Средства остварена од уштеда преусмеравају се одобравањем апропријације на име одређених расхода у
износу од 5% вредности апропријације за чији расход се износ умањује.
Износи из средстава из овог члана усмеравају се у корист апропријације економске класификације 416 награде запосленима и остали посебни расходи, о чему одлучује Председник општине.
Члан 22.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно
финансира из буџета, умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад у 2009.години сразмерно делу
средстава обезбеђених из буџета.
Члан 23.
Јавне набавке се врше у складу са одредбама Закона о јавним набавкама ("Сл гл РС ", бр. 39/02,43/03 и
55/04) . - Буџетски корисници не могу да започну активности у покретању поступка јавних набавки,нити
да преузимају обавезе без сагласности Општинског већа.
Члан 24.
Средства остварена продајом капитала у поступку приватизације у 2009.години користиће се у складу са
Законом о приватизацији ("Сл гл РС",бр.38/01 и 18/03).
Члан 25.
Привремено расположива средства на рачуну буџета, могу се краткорочно пласирати код банака или
других финансијских организација, у складу са законом.
Члан 26.
Средства која се 1.јануара 2009.године налазе на рачунима индиректних корисника средстава буџета
усмеравају се на консолидовани рачун трезора општине. Корисници буџетских средстава, до 31.јануара
2009.године пренеће на рачун буџета сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у
2008.години.
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Члан 27.
Пријем нових радника, оснивање нових служби и органа као и измена систематизације може се вршити,
ако су обезбеђена средства за њихов рад,уз сагласност Општинског већа и Председника општине.

Члан 28.
У случају да за извршење одређеног плаћања корисника буџетских средстава није постојао правни основ
средства се враћају у буџет општине.
Члан 29.
Услучају недовољног прилива средстава буџета, за редовно измиривање обавеза могу се користити
краткорочне позајмице. Одлуку о коришћењу позајмице доноси председник општине.
Члан 30.
Скупштина општине доноси одлуку о задуживању за капиталне инвестиције, у складу са Законом о јавном
дугу.
Члан 31.
Директни и индиректни корисници буџета који користе пословни простор у државној својини, а
финансирају се средствима буџета, не плаћају закуп у 2009.години.
Члан 32.
Ову одлуку доставити Министарству финансија и објавиту у службеном гласнику општине.
Члан 33.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Рача.
Број : 020-2/2009-I
Дана:05.03.2009.год.

Председник Скупштине општине Рача

Душан Ђоковић, с.р.
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