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С А Д Р Ж А Ј 
 
 
О д л у к е 
Одлука о усвајању извештаја о реализацији буџета општине Рача за период јануар - 
септембар 2011. године 2 

Одлука о екстерној ревизији Завршног рачуна буџета општине Рача за 2011. годину 2 
Одлука о локалним комуналним таксама 3 
Одлука о висини накнаде за уређивање грађевинског земљишта 16 
Одлука о буџету општине Рача за 2012. годину 21 
Одлука о измени и допуни Одлуке о организацији Општинске управе општине Рача 44 
 



На основу члана 76. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС" број 54/09, 73/2010 
и 101/2010), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на 
седници одржаној дана 13.12.2011. године, донелa је: 
 

О Д Л У К У 
 
 Усваја се Извештај о реализацији буџета општине Рача за период јануар-септембар 
2011. године. 
 Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 

 
 
Број: 020-73/11-I                       ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 13.12.2011. године                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
                                                                                                    Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправим ("Службени 
гласник РС" број 129/07) и члана 45. став 1. тачка 7) Статута општине Рача ("Службени 
гласник општине Рача" број 06/08, 2/2010 и 12/2010), а у вези са чланом 92. Закона о 
буџетском систему ("Сл. гласник РС" број 54/09, 73/2010 и 101/2010), на предлог 
Општинског већа општине Рача, Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 
13.12.2011. године, донела је: 

 
О Д Л У К У 

о екстерној ревизији Завршног рачуна буџета општине Рача  
за 2011. годину 

 
Члан 1. 

 
Завршни рачуна буџета општине Рача за 2011. годину подлеже екстерној ревизији 

коју ће обавити екстерни ревизор, односно лице које испуњава услове за обављање послова 
ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и 
ревизија. 

Члан 2. 
 
 Завршни рачун буџета општине Рача за 2011. годину садржаће и  извештај екстерне 
ревизије о финансијским извештајима који су саставни део Завршног рачуна буџета општине 
Рача за 2010. годину. 

Члан 3. 
 

           У име и за рачун општине Рача поступак јавне набавке услуга екстерне ревизије 
Завршног рачуна буџета општине Рача за 2011. годину, спроводи Општинска управа, у 
складу са законом. 

Члан 4. 
 
 Овлашћује се Председник општине Рача да потпише уговор о ангажовању ревизора за 
ревизију завршног рачуна буџета општине Рача за 2011 годину. 



 
Члан 5. 

 
 Ову Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 
 

Члан 6. 
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 
општине Рача, а примењиваће се након добијања сагласности Државне ревизорске 
институције. 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
Број: 020- 74/2011-I                                            ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 13.12.2011. године                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
                                                                                                    Душан Ђоковић, с.р. 
 
 
 На основу члана 32. став 1. тачка 13) Закона о локланој самоуправи ("Сл. гласник РС", број 
129/07) и члана 45. став 1. тачка 14) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 6/08, 
2/2010 и 12/2010), а у вези са чланом 6. став 1. тачка 3) и чланом 11. и 15. Закона о финансирању 
локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 62/2006 и 47/2011), на предлог Општинског већа општине 
Рача, Скупштина општине Рача, на седници одржаној дана 13.12.2011 године, донела је: 
 
 

О Д Л У К У 
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 
 

Члан 1. 
 

 Овом одлуком уводи се плаћање локалних комуналних такси за коришћење права, предмета и 
услуга  на територији Општине Рача. 
 Висина, олакшице, рокови и начин плаћања локалне комуналне таксе утврђени су посебном 
тарифом која је саставни део ове одлуке. 
 

Члан 2. 
 
 Обвезник локалне комуналне таксе јесте корисник права, предмета и услуга за чије је 
коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе. 
 

Члан 3 
 
 Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуга за чије 
коришћење је прописано плаћање локалне комуналне таксе. 
 Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета и услуга. 
 

Члан 4 
 
  Локалне комуналне таксе уводе се на следеће предмете и услуге  извршене на територији 
Општине Рача, и то: 
 



1. Коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне 
сврхе, осим ради продаје штампе, књига и др. публикација, производа старих и 
уметничких заната и домаће радиности, 

2. Држање средстава за игру (забавне игре), 
3. Приређивање музичког програма у угоститељским објектима, 
4. Истицање фирме на пословном простору; 
5. Истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који 

припадају општини (коловоз, тротоари, зелене површине, бандере и сл), 
6. Држање друмских моторних и прикључних возила, осим пољопривредних возила и 

машина, 
7. Заузеће јавне површине грађевинским материјалом приликом изградње и реконструкције 

грађевинских објеката, 
8. Коришћење рекламних паноа, 
9. Коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на 

уређеним и обележеним местима, 
 

Члан 5. 
 

 Фирма јесте сваки истакнути назив или име које упућује на то да правно или физичко лице 
обавља делатност. 

 Ако се на једном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника такса се плаћа само 
на једну фирму. 
 За сваку фирму истакнуту ван пословног објекта плаћа се такса за сваку истакнуту фирму. 

 
 

Члан 6. 
 

Скупштина општине утврђује локалне комуналне таксе у различитој висини зависно од врсте 
делатности, површине и техничко употребних карактеристика објеката и по деловима територије, 
односно у зонама у којима се налазе објекти, предмети или врше услуге за које се плаћају таксе и то: 
 

  I. зона - насељено место Рача,  
 II. зона - сеоске Месне заједнице. 

 
                                                            Члан 7. 
 
Комунална такаса из чл. 4 ове одлуке плаћа се у роковима и то: 
 - из тачке 1. приликом издавања решења о коришћењу простора, а у колико  

решење није прибављено у року од 8 дана од дана коришћења простора  
  - из тачке 2. у року од 8 дана по пријему решења о утврђивању обавезе 
  - из тачке 3. приликом издавања одобрења за приређивање музичког програма 

 - из тачке 4. и 5. у роковима прописаним за плаћање пореза на доходак грађана 
 - из тачке 6. приликом регистрације возила 

- из тачке 7. приликом добијања решења а у колико решење није прибављено у      
  року од 8 дана од дана заузећа јавне површине 

 - из тачке 8. приликом добијања одобрења за постављање рекламног паноа. 
 - из тачке 9. приликом паркирања возила 
 
     Члан 8.  
 
Комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и услуга од стране 

државних органа и организација, органа и организација територијалне аутономије и јединице локалне 
самоуправе и од стране правних лица чији је оснивач јединица локалне самоуправе. 
   

Члан 9. 



 
Обвезници комуналне таксе која се плаћа у годишњем износу, дужни су да поднесу  

пријаву за утврђивање обавезе по основу комуналне таксе надлежном органу најкасније до 15.марта у 
години за коју се врши утврђивање таксе, односно у року од 8 дана од дана рока коришћења права 
предмета и услуга за које је уведена комунална такса. 

Обвезник комуналне таксе дужан је да сваку насталу промену пријави надлежном органу у 
року од 8 дана од дана настанка промене. 

 
      Члан 10.  
 

У погледу начина утврђивања комуналне таксе, обрачуна, рокова за плаћање, наплате, 
обрачуна камате, застарелости и осталог, примењују се одредбе Закона о пореском поступку и 
пореској администрацији. У свему осталом што није посебно регулисано овом одлуком, примењују се 
одредбе Закона о локалној самоуправи и Закона о општем управном поступку. 
 

Члан 11. 
 

Наплату локалне комуналне таксе, као и камате за неблаговремену уплату врши Општинска 

управа – Служба за утврђивање наплату и контролу јавних прихода Општинске управе општине 

Рача, осим за обвезнике за које је утврђено да се комунална такаса утврђује на други начин. 

Контролу примене ове одлуке врши Комунална испекција општинске управе Општине Рача. 
Висина ослобађања и олакшица код утврђивања и наплате локалних комуналних такси 

одређене су Законом, овом одлуком и таксеном тарифом. 
 

Члан 12. 
 

Новчаном казном од 250,00 динара до 25.000,00 динара казниће се физичко лице – таксени 
обвезник који у прописаном року не поднесе пријаву о настанку обавезе која подлеже такси односно 
не уплати исту. 

Новчаном казном од 2.500.00 динара до 250.000.00 динара казниће се и предузетник који 
учини прекршај из става 1. овог члана. 

Контролу врши комунална испекција општине Рача. 
 

Члан 13. 
 

Новчаном казном од 5.000.00 динара до 500.000.00 динара казниће се за прекршај правно лице 
које у прописаном року не поднесе пријаву о настанку обавезе која подлеже такси, односно не уплати 
исту. 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном од 250,00 динара до 25.000.00 динара.  
          Контролу врши комунална испекција општине Рача. 
 
      Члан 14. 
 
Новчана казна која се наплаћује на месту извршења прекршаја може се за физичко лице и одговорно 
лице, за прекршаје из члана 12 и 13 прописати у фиксном износу од 500.00 динара до 5.000.00 динара, 
а за правно лице и предузетникe у фиксном износу од 2.000.00 динара до 10.000.00 динара.  
 Новчану казну из предходног става наплаћује комунална испекција. 
 

Члан 15. 
 



Приходи остварени наплатом локалних комуналних такси за права, предмете и услуге из члана 4. 

ове Одлуке су приходи буџета Општине Рача. 

Члан 16. 
 

 Саставни део ове одлуке представља Таксена тарифа локалне комуналне таксе утврђене за 
поједина права, предмете и услуге. 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 17. 
 
 Даном почетка примене ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама 
020-108/10-I, од 16.12.2010. године. 

 
Члан 18. 

 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине 

Рача, а примењиваће се од 01. јануара 2012. године. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 

               ПРЕДСЕДНИК 
Број: 020- 75/11-I                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
Дана: 13.12.2011. године.                                                                    Душан Ђоковић, с.р. 
 

 

 
 

  



Т А К С Е Н А   Т А Р И Ф А 

Л О К А Л Н Е    К О М У Н А Л Н Е    Т А К С Е 
 

Тарифни број 1 
 
За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у 
пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа 
старих и уметничких заната и домаће радиности, утврђује се и плаћа такса сразмерно 
времену коришћења од сваког целог или започетог квадратног метра заузетог простора: 
 

1. Заузимање јавног простора за постављање тезге (пулта) за ванпијачну продају 
робе, постављање расхладних уређаја за продају безалкохолних освежавајућих пића, 
индустријског сладоледа и кремова, постављања апарата за кокице и сл. такса се утврђује 
дневно по м 2 ................................................................................................................. 10,00 
динара 
2. За постављање летњих башти, тенди, сунцобрана, настрешница и                   подијума на 
јавним површинама, такса се утврђује месечно и то: 

   2.1. За постављање летњих башти, тенди, сунцобрана, настрешница                               

          и подијума испред угоститељских објеката такса се утврђује у                           
          месечном износу по м 2 .......................................................................  250,00 динара 

   2.2. За постављање тенди, сунцобрана и настрешница испред                       
          продавница прехрамбених производа такса се утврђује у                              

          месечном износу по м 2 .......................................................................  150,00 
динара 

   2.3. За постављање летњих башти, тенди, сунцобрана и настрешница                   
          испред свих других објеката такса се утврђује месечно по м 2 .......  100,00 динара 

3.  За коришћење тргова и других простора, осим тротоара у насељеном                  
месту Рача у циљу излагања предмета, приређивања изложби и других  

забавних приредби у пословне сврхе по м 2  заузете површине дневно ...  100,00 динара 
4. За заузимање јавног простора у циљу пружања угоститељских услуга                        
у дане вашара (Свети Илија и Света мати Параскева), такса се плаћа  
дневно по м2  заузете површине ..................................................................   150,00 динара 

 4.1. За постављање продајних пултова и тезги на јавном простору у дане             
вашара (Свети Илија и Света мати Параскева), такса се плаћа дневно  

по м 2  заузете површине ...............................................................................   200,00 динара 
4.2. За постављање шатора, луна паркова, рингишпила и сл. у дане  

вашара (Свети Илија и Света мати Параскева), такса се плаћа дневно  
по м 2  заузете површине ..............................................................................   150,00 динара 

5. За коришћење јавног простора у остале сврхе ( које нису посебно  
наведене) комунална такса се плаћа дневно по м 2 ..................................      10,00  динара 



 

НАПОМЕНА: 
1. Такса по овом Тарифном броју плаћа се приликом издавања одобрења за заузимање 

простора на јавним површинама. Општинска управа не може издати одобрење за 
заузимање простора на јавним површинама док корисник предходно не уплати таксу из 
овог тарифног броја 

2. Такса по овом Тарифном броју се не плаћа за заузимање простора код истовара робе, ако 
се за истовар и уношење, истоварна површина  не заузима  дуже од два сата 

3. Такса по овом Тарифном броју не плаћа се, ако се заузимање јавних површина врши по 
службеној дужности, по наређењу надлежних органа ради извођења радова, за потребе 
хуманитарних организација као и за кориснике буџета Општине Рача и правних лица чији 
је оснивач јединица локалне самоуправе. 

4. За постављање летњих башти, тенди, сунцобрана, настрешница и подијума сезона траје 6. 
месеци и то од 1. априла до 1. октобра током године. Корисник је дужан да по истеку 
сезоне уклони летњу башту, тенду, сунцобран, настрешницу и подијум, у супротном исте 
ће бити уклоњене о трошку корисника.   

5. Такса из тачке 2. по овом Тарифном броју, у сеоским Месним заједницама умањују се за 
50% у односу на таксу у насељеном месту Рача. 

6. Корисник јавне површине је дужан да остави слободан пролаз до пословног објекта за 
пролаз пешака у ширини од најмање 80 цм. 

7. Контролу примене овог Тарифног броја врши комунална испекција Општине Рача. 
 

Тарифни број 2 
 

 Комунална такса за држање средстава за игру ( забавне игре) утврђује се у дневном 
износу по једној врсти, односно јединици и то: 

1. Приређивање томболе ...............................................................................  500,00 динара 

2. Билијар, стони фудбал, флипер,пикадо и слично, по комаду ...............    40,00 динара 
3. Апарати за игре на срећу (покер, рулет, џекпот и сл.) по комаду ........  100,00 динара  

4. Организација спортских кладионица ......................................................  300,00 динара 
5. Интернет клубови и компјутерске играонице, по компјутеру..............     20,00 динара  

6. За држање дечјих рингишпила, возића, тромболина и сл. плаћа се                               
такса за свако средство у износу од ............................................................   200,00 динара 

 7. За држање рингишпила, аутодрома, балерина и сл. преко 20 места ...   500,00 динара 
 

НАПОМЕНА: 
1.Таксу по овом Тарифном броју плаћа држалац средстава за игру који је дужан да пријави 
држање средстава за игру у року од два дана пре почетка коришћења Служби за привреду, 
буџет и финансије Општинске управе општине Рача, која утврђује решењем висину плаћања 
таксе . 
2. Обвезник таксе коме је Општинска управа општине Рача решењем утврдила плаћање таксе 
из овог тарифног броја плаћа је месечно, и то по добијању решења за први месец а за сваки 
наредни до 15-ог у месецу уз обавезу достављања доказа о уплати Општинској управи. 



3. Уколико таксени обавезник из става 1. ове напомене не изврши пријаву односно уплату 
таксе, надлежни орган Општинске управе општине Рача (Комунална испекција) ће решењем 
наложити обавезу пријаве односно плаћање по овом тарифном броју.  
4.Служба за утврђивање наплату и контролу јавних прихода Општинске управе општине 
Рача спроводи поступак принудне наплате.  

5.Такса по овом Тарифном броју из тачке 2, 5 и 6 у сеоским Месним заједницама умањује 
се за 50 %. 

6. Обвезницима комуналне таксе из тарифног броја 2. умањује се такса за 20%, уколико 
пријаве држање средстава за игру дуже од шест месеци. 

 

Тарифни број 3 

 
За приређивање музичког програма у угоститељским објектима. 

1. Приређивање музичког програма уживо у угоститељским објектима               
(држање музике) плаћа се дневно по м 2 објекта и заузете јавне површине, 

      осим у дане вашара (Свети Илија и Света мати Параскева)................... 20,00 динара  
2.  Приређивање музичког програма уживо у дане вашара (Свети Илија и Света мати   
Параскева), плаћа се по м2 заузете јавне површине......................................  30,00 динара 
 

НАПОМЕНА:  
1. Таксу из овог Тарифног броја плаћа власник угоститељског објекта у којем се приређује 

музички програм. 
2. Таксу по овом Тарифном броју наплаћује надлежни орган Општинске управе приликом 

подношења захтева за добијање одобрења . 
3. Уколико се утврди да се музички програм приређује без одобрења, надлежни орган            

( Комунална испекција ) Општинске управе општине Рача доноси посебно решење о 
налагању обавезе плаћања комуналне таксе.  

4.  Служба за утврђивање наплату и контролу јавних прихода Општинске управе општине 
Рача спроводи поступак принудне наплате.  

 

 Тарифни број 4  
   
 За истицање фирме на пословним просторијама такса се утврђује у 

годишњем износу:  

1. За правна лица и предузетнике који обављају следеће 
делатности комунлна такса за истицање фирме се плаћа:  

1.1. Делатност промета нафте и нафтних деривата  600.000,00 
1.2.  Делатност електропривреде  6.500.000,00 
1.3. Делатност ПТТ саобраћаја 800.000,00 

1.3.1.  Испостава у селу 25.000,00 
1.3.2. Уговорна пошта  25.000,00 
1.3.3. Уговорни шалтер 12.000,00 
1.3.4. Mобилна телефонија - базне станице  1.000.000,00 

1.4. Делатност пословних банака и других пословних јединица банака, 
осигуравајућих завода и других финансијских организација 600.000,00 

1.5. Делатност мењачница 100.000,00 

1.6. Делатност испоруке ТНГ (течног нафтног гаса) за привреду  и 
домаћинства                                    60.000,00 

1.7. Кладионице, томбола, коцкарнице и др.  200.000,00 



1.8. Ноћни барови 70.000,00 
1.8.1. Ноћни барови са сценским програмом  150.000,00 

1.9. Емитовање радио програма 50.000,00 
1.10. Емитовање телевизијских програма  80.000,00 
1.11. Емитовање ТВ програма - кабловска телевизија 20.000,00 
1.12. Кабловска телевизија - оператер 600.000,00 
1.13. Радио и ТВ репетитори 100.000,00 
1.14. Аутобуска станица 100.000,00 
1.15. Ауто школа 15,000.00 

   1.16. Делатност телекомуникација 1.300.000,00 
2. Правна лица и предузетници који нису обухваћени тачком 1. 

овог Тарифног броја плаћају комуналну таксу за истицање 
фирме на територији општине Рача  

100.000,00 

 Таксе се утврђују по зонама, и то:  
      Прва зона обухвата : Насељено место Рача  
      Друга зона обухвата :  Сеоске Месне заједнице  

3. Такса за истицање фирме из тачке 2. овог тарифног броја 
умањује се зависно од    врсте  делатности и техничко 
употребних карактеристика објекта и плаћа се:  

 

3.1. Правна лица која су према Закону о рачуноводству разврстана 
у средња и мала предузећа:  

3.1.1 Средња предузећа  100.000,00 
3.1.2 Мала предузећа 50.000,00 

               Угоститељски објекти (кафане, ресторани, кафе-ресторани, 
кафићи и дискотеке) капацитета:  

3.2.1. До 40 м2 18.000,00 
3.2.2. Преко 40 м2 30.000,00 
3.2.3. Хотел - мотел 48.000,00 
3.2.4.  Остали угоститељски објекти (ћевабџинице, посластичарнице,  

киосци и пицерије за шалтерску продају)                 10.800,00 

3.3. Трговински објекти приватних предузетника, и то:  
3.3.1. Стоваришта и складишта на велико и мало и продаја грађевинског 

материјала 29.700,00 

3.3.2. Промет индустријских отпадака и друге робе  21.600,00 
3.3.3. Продаја на мало непрехрамбене робе (гвожђаре, бела техника и сл.) 25.200,00 
3.3.4. Продаја на мало непрехрамбене робе (откупне станице, продаја 

текстилне робе, комисиона продаја, парфимерије, погребна опрема 
и сл. 

16.200,00 

3.3.4.1 Апотеке 25.000,00 
3.3.5. Привредна друштва која се баве пољопривредном производњом 

земљорадничке, занатске и друге задруге  10.800,00 

3.3.6. Продаја штампе и часописа, цигарета и дувана, срећака, ТВ 
томболе, уплата лото-а и спортске прогнозе 10.800,00 

3.3.7. Продавница прехрамбене и мешовите робе и сл. 16.200,00 
3.3.8. Продавнице ауто делова и ауто опреме . 22.500,00 
3.3.9. Магацини прехрамбрене и непрехранбене продаје . 13.500,00 

3.4. Самосталне интелектуалне делатности :  
3.4.1. Адвокати, пројектантски и остали бирои и сл. 30.000,00 
3.4.2. Ветеринари, стоматолози и лекари 18.000,00 
3.4.3. Агенције за вођење пословних књига  14.400,00 

3.5. Самосталним занатским делатностима, и то:  
3.5.1. Пластичари, металопрерађивачи и производња хемијских производа 10.800,00 
3.5.2. Производња предмета за домаћинство, санитарне и тоалетне 

потребе 13.500,00 
3.5.3. Аутомеханичари, аутолимари, аутолакирери 16.200,00 



3.5.4. Производња безалкохолних пића 16.200,00 
3.5.5. Каменоресци, зидари, електричари, водоинсталатери 21.600,00 
3.5.6. Молери 27.000,00 
3.5.7. Прерада воска, ситоштампа 21.600,00 
3.5.8. Мушки и женски фризери  13.500,00 
3.5.9. Аутопревозници 16.200,00 

3.5.10. Радио и ТВ механичари  8.000,00 
3.5.11. Вулканизерске радње, прање возила и тепиха 10.800,00 
3.5.12. Млинарско-пекарска  делатност 64.800,00 
3.5.13. Млинари 32.400,00 
3.5.14. Пекари 32.400,00 
3.5.15. Чишћење објеката 5.000,00 
3.5.16. Фотографске услуге  16.200,00 
3.5.17. Израда коре (корари)  9.000,00 
3.5.18. Посластичарнице 10.800,00 
3.5.19. Производња грађевинске столарије 16.200,00 
3.5.20. Стругаре-стругање обле грађе 13.500,00 
3.5.21. Производња предмета од папира и картона 13.500,00 
3.5.22. Производња таласастог папира и амбалаже 13.500,00 
3.5.23. Производња производа од бетона, цемента или гипса 10.800,00 
3.5.24. Бравари, лимари 10.800,00 
3.5.25. Машински грађевински радови 64.800,00 
3.5.26. Продавница кафе  13.500,00 
3.5.27. Продавнице цвећа  7.000,00 
3.5.28. Такси - превоз путника 10.800,00 
3.5.29. Стаклоресци  10.800,00 
3.5.30. Ручни грађевински радови 20.000,00 

3.6. Сви остали непоменути занати и самостално-услужне 
делатности 10.000,00 

 
     

НАПОМЕНА: 
 

1. Под фирмом се подразумева сваки истакнути назив или име које упућује на то да правно или 
физичко лице обавља делатност. Ако се на једном објекту налази више истакнутих фирми 
једног обвезника, такса се плаћа само за једну фирму. 

2. Нови обвезници таксе по овом Тарифном броју дужни су да поднесу Општинској управи 
општине Рача, Служби за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода пријаву ради 
утврђивања висине таксе за текућу годину најкасније до 15 марта текуће године. 
Таксени обвезник који је отпочео са радом у току године дужан је да поднесе пријаву у року 

од 8 дана од дана регистрације. 
3. Обвезник таксе коме је Општинска управа општине Рача решењем утврдила плаћање таксе из 

овог тарифног броја, плаћа је квартално према роковима прописаним за плаћање.  
 
4.  Таксу за истицање фирме плаћају правна лица и предузетници, уколико законом или овом 

одлуком нису ослобођени од плаћања таксе. 
 
5. Такса за истицање фирме плаћа се како за седиште, тако и за сваку пословну јединицу 

правног лица на територији општине Рача. 
Обвезници који имају истакнуту фирму са истим називом на више различитих локација, за 
прву истакнуту фирму плаћају пуну таксу, а за све наредне умањује се такса за 10%, а највише 
до 50%. 

6. Ако се делатност заснива у текућој години, обвезници се ослобађају таксе на рок од једне 
године под условом да седиште фирме не преселе на територију друге општине или да фирму 
не одјаве у року од 2 године од датума регистрације. У противном обвезници који су под овим 



условима ослобођени плаћања таксе, исту ће платити ретроактивно за период од датума 
регистрације до датума преселења ван територије општине Рача, односно исту ће платити 
ретроактивно за период од датума регистрације до датума одјаве. 

7. За време трајања привремене одјаве делатности, обвезник таксе не плаћа таксу по овом 
тарифном броју. 

8. Обвезницима  комуналне таксе из тачке 3. овог Тарифног броја у сеоским Месним 
заједницама умањује се такса за 40%, осим обвезника  из подтачке 3.1, 3.4.1, 3.5.3, 3.5.6, 3.5.9, 
3.5.12, 3.5.13, 3.5.14, 3.5.25,  

9. Таксу за истицање фирме на пословним просторијама не плаћају државни органи, органи и 
организације територијалне аутономије, јединице локалне самоуправе, основне и средње 
школе, установе социјалне и дечје заштите, друга правна лица која се финансирају из буџета 
општине Рача и јавна предузећа чији је оснивач Скупштина општине Рача. 

10. Плаћања комуналне таксе по овом Тарифном броју ослобађају се самосталне занатске 
делатности приватних предузетника које се на територији општине Рача третирају 
дефицитарним занимањима, и то: обућари, сарачи, поткивачи, ковачи, пинтери, колари, 
бојаџије, воденице поточаре и сл. 

11. Обвезницима комуналне таксе из тарифног броја 4. умањује се такса за 20%, уколико уплате 
целокупан износ у целости у року од 15. дана од дана добијања решења. 

12. Обвезницима комуналне таксе из подтачке  3.1.1. и 3.1.2, умањује се такса за 50% ако се баве 
само продајом на мало. 

13. Висина комуналне таксе за истицање фирме утврђује се на  основу шифре далатности коју 
обавља таксени обвезник евидентиране код Агенције за привредне регистре. Таксени 
обвезник ће се задужити на основу делатности коју обавља ако је делатност коју обавља 
различита од шифре делатности евидентиране код Агенције за привредне регистре. 

14. Висина комуналне таксе за истицање фирме код угоститељских објеката тачка 3.2. 
(изузимајући тачку 3.2.3. и тачку 3.2.4.) утврђује се на основу шифре далатности коју обавља 
таксени обвезник евидентиране код Агенције за привредне регистре и на основу површине 
објекта како је наведено у тачки 3.2.1. и тачки 3.2.2.  

 
 

Тарифни број 5 
 
 За истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима 
који припадају општини (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) плаћа се такса 
годишње у износу од ..........................................................................................   10.000,00 динара. 
 

НАПОМЕНА: 
1. Тарифа по овом Тарифном броју утврђује се и плаћа приликом добијања дозволе за 
истицање и исписивање фирме ван пословог простора. Орган надлежан за издавање дозволе 
не може издати дозволу за истицање и исписивање фирме ван пословог простора док 
корисник претходно не плати таксу из овог тарифног броја. 
2. Контролу примене овог тарифног броја вршиће комунална инспекција општине Рача. 

3.Такса по овом Тарифном броју у сеоским Месним заједницама умањује се за 50 %. 
4.Служба за утврђивање наплату и контролу јавних прихода Општинске управе општине 
Рача спроводи поступак принудне наплате.  
 

 
Тарифни број 6 

 
 За држање друмских моторних и прикључних возила, осим пољопривредних возила и 
машина, плаћа се комунална такса у једнократном износу приликом регистрације, односно 
продужења регистрације возила, и то: 



 
1. Мотоцикли према радној запремини 
1.1. Бицикли са помоћним мотором до 49 цм3 (трајна регистрација) ...........    500,00 динара   
1.2. Мотори и мотоцикли од 50 цм3 до 125 цм3 ..............................................    200,00 динара 

      1.3. Мотори и мотоцикли од 125 цм3 до 250 цм3 ............................................    400,00 динара 
1.4. Мотори и мотоцикли од 250 цм3 до 500 цм3 ...........................................     800,00 динара 
1.5. Мотори и мотоцикли од 500 цм3 до 1000 цм3 .........................................  2.000,00 динара 
1.6. Мотори и мотоцикли преко 1000 цм3 ......................................................  3.000,00 динара 
 

2. Путнички аутомобили и комбинована возила као и преуређена и атестирана возила за 
одмор и камповање према запремини мотора 
 
      2.1. До 900 цм3 ...................................................................................................   600,00 динара 
 2.2. Преко 900 цм3  до 1150 цм3 .......................................................................    800,00 динара
 2.3. Преко 1150 цм3  до 1350 цм3 .....................................................................    900,00 динара  
 2.4. Преко 1350 цм3  до 1800 цм3 ..................................................................... 1.400,00 динара 
 2.5. Преко 1800 цм3  до 2000 цм3 ..................................................................... 2.000,00 динара 
 2.6. Преко 2000 цм3  до 2500 цм3 ..................................................................... 2.500,00 динара 
 2.7. Преко 2500 цм3 до  3150 цм3  .................................................................... 3.500,00 динара 
   2.7. Преко 3150 цм3 ..........................................................................................  4.500,00 динара 
 
    3. За свако прикључно возило путничких аутомобила ( за одмор и камповање, терени и 
друго ) чија дозвољена маса прелази 750 кг........................................................   1.000,00 динара 
 
    4. Друмска теретна возила, камиони, камионети, тегљачи и специјална моторна возила 
намењена за превоз одређеног терета према носивости 
       4.1. До 3 тоне за сваку тону .............................................................................    700,00 динара 
       4.2. Преко 3 до 8 тона:  
              на 3 тоне.....................................................................................................  2.100,00 динара 

  на сваку тону преко 3 до 8 тона ...............................................................    400,00 динара 
        
 

4.3. Преко 8 до 10 тона:  
              на 8 тона ...................................................................................................    4.100,00 динара 

  на сваку тону преко 8 до10 тона ............................................................       500,00 динара 
       4.4. Преко 10 тона  

  на 10 тона ..................................................................................................   5.100,00 динара 
 на сваку тону преко 10 тона ....................................................................       700,00 динара 

 5. Аутобуси и комбибуси по регистрованом седишту .................................       100,00 динара 
    6. Радна возила, специјално адаптирана за превоз радњи и реквизита и  
        атестирана специјална  возила без обзира на носивост и тежину ...........    2.000,00 динара 

7. Прикључна возила 
        7.1. Теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице                
               намењене за превоз одређеног терета према носивости: 

 7.1.1. До 3 тоне  за сваку тону ......................................................................      350,00 динара 
        7.1.2.  преко 3 до 8 тона: 

               на 3 тоне ...............................................................................................  1.050,00 динара 
               за сваку тону преко 3 до 8 тона ...........................................................    200,00 динара 
    7.1.3. Преко 8 до 10 тона: 
              на 8 тона ................................................................................................   2.050,00 динара 
              за сваку тону преко 8 до10 тона ...........................................................    250,00 динара 



 
   7.1.4. Преко 10 тона: 
             на10 тона ............................................................................................   2.550,00 динара 
             за сваку тону преко 10 тона ..............................................................      300,00 динара 

7.2. Путничке приколице аутобуса по сваком регистрованом седишту...       50,00 динара  
7.3. Радне приколице за сваку приколицу без обзира на њену масу .......      700,00 динара 
 
НАПОМЕНА:  
Ако носивост друмског теретног возила и теретне приколице или полуприколице није 
изражена у целим тонама, накнада се плаћа за носивост до пола тоне у висини од 50% 
износа одређеног за целу тону, а  за носивост преко пола тоне до једне тоне у износу 
одређеном  за целу тону. 

 
8. Тегљачи према снази мотора 
    8.1. До 66 КW ...........................................................................................     1.300,00 динара 
    8.2. Преко 66 до 96 КW ...........................................................................     1.800,00 динара 
    8.3. Преко 96 до 132 КW .........................................................................     2.300,00 динара 
    8.4. Преко 132 до 177 КW .......................................................................     3.000,00 динара 
    8.5. Преко 177 КW ...................................................................................     3.800,00 динара 

      9. Радне машине ...........................................................................................     5.000,00 динара 
 

 НАПОМЕНА:  
 1. Такса из овог Тарифног броја плаћа се на годишњем нивоу приликом регистрације,   
          односно приликом продужења регистрације возила, приколица и радних машина.  
      2. Таксу из овог Тарифног броја обрачунава и наплаћује Министарство унутрашњих      
          послова – Полицијска станица у Рачи.  

      3. Таксу из овог Тарифног броја не плаћају:  
     3.1. Возила хитне помоћи, црвеног крста, здравствене и ветеринарске службе, 
     3.2. Путничка возила и мотоцикли војних и цивилних инвалида и инвалида рада са  
     60%  и више телесних оштећења и оштећења доњих екстремитета од 50% и више,   
     ако возило служи за сопствени превоз. 
     3.3. Специјална атестирана возила за превоз пчела 

 
Тарифни број 7 

 
 За заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских 
радова, раскопавање, депоновање грађевинског материјала и других материјала, постављање 
металних скели утврђује се комунална такса дневно по м2 заузете јавне површине: 

    1.1. За изградњу, реконструкцију и адаптацију грађевинских објеката ..  15,00 динара 
  1.2. За радове на подземним и надземним објектима који изискују раскопавање    
          коловоза, тротоара и других јавних површина, 
  1.2.1. Ако се раскопавање јавних површина врши у времену од 1.априла                    
            до 30. септембра ..................................................................................   30,00 динара 

1.2.2.Ако се раскопавање јавних површина врши у времену од 1.октобра                    
           до 31. марта .........................................................................................  60,00 динара  

 
НАПОМЕНА: 
1. Тарифа по овом Тарифном броју утврђује се и плаћа приликом добијања дозволе за 
заузимање јавних површина. Орган надлежан за издавање дозволе не може издати 
дозволу за коришћење јавних површина док корисник претходно не плати таксу из 
овог тарифног броја. 



2. Од плаћања таксе из тачке 1.1. овог тарифног броја ослобађају се инвеститори који 
граде грађевинске објекте за потребе просвете, социјалне и здравствене заштите, 
друштвене бриге о деци, културе и физичке културе.   
 
3. Контролу примене овог тарифног броја вршиће комунална инспекција општине 
Рача. 
4. Служба за утврђивање наплату и контролу јавних прихода Општинске управе 
општине Рача спроводи поступак принудне наплате.  

 
Тарифни број 8 

 
1. За постављање и коришћење рекламних ознака, путоказних табли, транспарената и 

рекламних застава у појасу улица или локалног пута, рекламних паноа и натписа изван 
појаса јавног пута, комунална такса се плаћа по свакм започетом квадратном метру 
рекламне површине и утврђује се дневно и то: 
1.1. За насељено место Рача  .........................................................................   30,00 динара 
1.2. За сеоске Месне заједнице .....................................................................   15,00 динара 

2. За постављање рекламних паноа-билборда на јавним површинама плаћа се такса у    
      месечном  износу и то:  

            2.1. За насељено место Рача  .....................................................................   2.400,00 динара 
2.2. За сеоске Месне заједнице .................................................................   1.200,00 динара 

     
НАПОМЕНА:  
1. Таксу из овог Тарифног броја плаћају предузетници, правна и физичка лица пре 
постављања рекламних паноа-билборда, рекламних ознака, путоказних табли, 
транспарената и рекламних застава у појасу улица или ликалног пута, као и 
рекламних паноа и натписа изван појаса јавног пута за први месец, а за сваки наредни 
месец до 15-ог у месецу. 
2. Орган Општинске управе надлежан за издавање дозволе издаће дозволу за 
постављање рекламних паноа-билборда, рекламних ознака, путоказних табли, 
транспарената, рекламних застава и натписа, ако подносилац захтева поднесе доказ о 
плаћеној такси за први месец и означи период коришћења.  
3. Комуналну таксу по овом тарифном броју не плаћају спортске организације и 
установе културе чији је оснивач општина Рача. 
4. Контролу примене овог тарифног броја вршиће комунална инспекција општине 
Рача. 
5. Служба за утврђивање наплату и контролу јавних прихода Општинске управе 
општине Рача спроводи поступак принудне наплате.  

 
Тарифни број 9 

 
 За коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на 
уређеним и обележеним местима плаћа се комунална такса на сваки започети сат и то: 

1. За теретна возила, аутобусе, приколице и друга прикључна возила ...........    35,00 динара 
2. За путничке аутомобиле ..................................................................................     20,00 динара 
3. За мотоцикле и мопеде ....................................................................................       5,00 динара 
4. За возила која се паркирају на цео дан за свака започета 24 часа: 

     4.1. За теретна возила, аутобусе, приколице и друга прикључна возила .......   350,00 динара 
     4.2. За путничке аутомобиле ...............................................................................   200,00 динара 
     5. За коришћење такси-стајалишта у току рада такси превозника утврђује се  



         комунална такса дневно по једном возилу у износу од ................................    10,00 динара 
 

 
 
 
НАПОМЕНА:  
1. Таксу из овог Тарифног броја плаћа власник паркираног возила на лицу места 
приликом паркирања, а наплату врши ЈКП "Рача" у Рачи. 
2. Наплата комуналне таксе за коришћење такси стајалишта наплаћује се једном 
годишње приликом издавања или продужавања такси дозволе. 
3. Места на којима се за паркирање моторних возила и приколица наплаћује такса 
одређује Скупштина општине Рача посебном одлуком. 
4. Од плаћања таксе за паркирање возила ослобођени су ратни и мирнодопски војни 
инвалиди и инвалиди рада за путничка возила која им служе за лични превоз. За 
ослобађање плаћања ове таксе издаје се посебна налепница. 

 
 
 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 14) Закона о локалној самоуправим ("Сл. гласник 
РС", број 129/07) и члана 45. став 1. тачка 15) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине 
Рача", број 06/08, 2/2010 и 12/2010), на предлог Општинског већа општине Рача, Скупштина 
општине Рача, на седници одржаној дана  13.12. 2011. године, донела је: 
 

О Д Л У К У 
о висини накнаде за уређивање грађевинског земљишта 

 
Члан 1. 

 
Накнада за уређивање грађевинског земљишта плаћа се по једном м2 нето површине, с тим 
што се површина обрачунава: 

           а) пословни простор- обрачун површине врши се тако што се обрачунава нето 
површина зграде по ЈУС-у УЦ2-100. 
           б) стамбени простор- обрачун површине врши се тако што се обрачунава нето 
површина зграде по ЈУС-у УЦ2-100. 
           c) мешовити објекат- код мешовитих објеката обрачун површине се врши тако што се 
обрачун пословне етаже врши сходно обрачуну из става под "а" ове тачке а стамбени 
простор сходно обрачуну из става "б" ове тачке. 
      

Члан 2. 
 

Накнада за уређивање грађевинског земљишта за изградњу свих објеката утврђује се 
према зони градње. 

Члан 3. 
 

У односу на погодности које земљиште (локација) пружа по положају изграђености и 
уређености простора, плаћа се накнада на име уређивања грађевинског земљишта. 

 
Члан 4. 

 



При изградњи, надградњи и доградњи стамбених и пословних објеката у I, II, III и IV 
зони у Општини Рача, а за финансирање објеката од значаја за град, сви инвеститори плаћају 
накнаду за уређење, и то: 

ЗОНА Стамбени простор Пословни и производно- 
складишни простор 

I зона 450,00 дин/м2 1.700,00 дин/м2 
II зона 300,00 дин/м2 1.200,00 дин/м2 
III зона 150,00 дин/м2    750,00 дин/м2 
IV зона  50,00 дин/м2     230,00 дин/м2 

 
Члан 5. 

 
1. Прва зона обухвата улице: ул. Карађорђеву, ул. Деспота Стефана Високог ( и то до 

раскрснице са ул. Академика Антонија Исаковића), ул. Краља Петра Првог, ул. Хајдук 
Вељкову (и то у делу од рaскрснице са ул. Карађорђевом и раскрснице са ул. Краља 
Петра Првог), ул. Трговачку, ул. Краља Александра Карађорђевића (и то у делу  од 
раскрснице са ул. Карађорђевом до раскрснице са ул.Краља Петра Првог), ул. Краљице 
Марије  (и то у делу од раскрснице са ул.Карађорђевом до раскрснице са ул.Краља Петра 
Првог), ул. Перице Ивановића, ул. Опленачку, ул. Ђуре Јакшића, ул. Милоша Савковића, 
ул. Павла Цукића ( и то до старе Изолме), ул. Цара Лазара ( и то до раскрснице са ул. 
Милоша Обилића и ул. Косовске) 

 
2. Друга зона обухвата улице: ул. Његошеву, ул. Николе Пашића, ул. Милоша Обилића, 

ул. Царице Милице, ул. Милоша Обреновића, ул. Немањину, ул. Косовску, ул. Радоја 
Домановића, ул. Виноградску, ул. Светог Саве (од раскрснице са ул.Карађорђевом до 
раскрснице са ул.Вука Караџића), ул. Николе Тесле, ул. Вука Караџића, ул. Лепеничку, 
ул. Видовданску, ул. Проте Матеје, ул. Станоја Главаша, ул. Авалску, ул. Краља 
Александра Карађорђевића (од раскрснице са ул. Краља Петра Првог до раскрснице са 
ул. Солунских ратника), ул. Рудничку, ул. Краљице Марије (од раскрснице са ул.Краља 
Петра Првог до ул. Краља Александра Карађорђевића), ул. Јасеничку, ул. Павла Цукића   
(и то од старе Изолме до граница грађевинског подручја Раче), ул. др. Ђоке Митровића, 
ул. Солунских Ратника, ул. Академика Панте Срећковића, ул. Цара Душана, ул.Јована 
Вишевца, ул. Академика Антонија Исаковића, ул. Хајдук Вељкова (и то од раскрсницс са 
ул. Краља Петра Првог до раскрснице са ул. Рудничком). 

3. Трећа зона обухвата:  Све остале просторе на подручју ГУП-а. 
4. Четврта зона обухвата: Све остале просторе на подручју општине Рача који не 

припадају претходним зонама - сеоске Месне заједнице. 
 

Члан 6. 
 

 Насеља која се налазе у зони 3. и 4. где постоји могућност прикључка на канализацију 
и водовод, накнада ће се одређивати према стварним трошковима и корисници су у обавези 
да сносе 100% трошкова. 

Члан 7. 
 

 Код изградње стамбеног или пословног простора, лица која граде објекте у 
комерцијалне сврхе - за тржиште, плаћају накнаду према члану 2. ове одлуке: 
 

ЗОНА Стамбени простор Пословни простор 
I зона 1200,00 дин/м2 3.700,00 дин/м2 
II зона   900,00 дин/м2 2.400,00 дин/м2 



III зона   600,00 дин/м2                 1.500,00 дин/м2 
IV зона     80,00 дин/м2     300,00 дин/м2 

 
 Надградња равних кровова из средстава за солидарну стамбену изградњу ослобођена 
је плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта уз обавезу да инвеститор плати 
примарне трошкове у складу са чланом 4. ове одлуке. 

 
Члан 8. 

 
 Уколико се врши претварање комуникационих површина унутар објекта у пословни, 
за којe је раније плаћена накнада за уређивање грађевинског земљишта, инвеститор је дужан 
да плати за новоформирани простор накнаду за уређивање грађевинског земљишта, и то: 
 

ЗОНА Износ 
I зона 1200,00 дин/м2 
II зона   900,00 дин/м2 
III зона   600,00 дин/м2 
IV зона     80,00 дин/м2 

 
Члан 9. 

 
Накнада за уређивање грађевинског земљишта може бити умањена за објекте од 

функционалног значаја за Општину Рача (објекти за образовање, здравство, спорт, социјално 
становање, смештај старих и непокретних лица (геронтолошки центар). Висину умањења 
одређује Општинско веће општине Рача. 
 

Члан 10. 
 

 Приликом претварања објеката за које је плаћена умањена накнада за уређивање 
(објекти за образовање, здравство, спорт, социјално становање, смештај старих и 
непокретних лица (геронтолошки центар) у пословно-комерцијалне објекте, инвеститор је 
обавезан да плати разлику до пуне накнаде за уређивање. 
 

Члан 11. 
 

 За инвестиције које се финансирају из државних фондова у образовању, култури, 
здравству, спорту, социјалним, хуманитарним и верским заједницама, плаћа се накнада у 
висини од 10% од утврђених износа ове одлуке, с тим што је инвеститор дужан да сам 
изврши комунално опремање и уређивање. 
 Скупштина општине може донети одлуку да се инвеститори из става 1. овог члана у 
потпуности ослободе плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта. 
 У случајевима када је општина Рача инвеститор, исти не плаћа накнаду за уређивање 
грађевинског земљишта. 
 За изградњу комуналних објеката и инсталација не плаћа се накнада за уређивање, с 
тим што је инвеститор дужан да сам изврши комунално опремање и уређивање. 
 Прикључци на комуналну инфраструктуру падају на терет инвеститора. 

 
Члан 12. 

 
 За изградњу стамбеног или пословоног објекта инвеститор се приликом склапања 
уговора о уређивању ослобађа плаћања уређивања за површину објекта који се руши, а који 



је грађен по одобрењу надлежног органа или је уписан у јавне књиге о правима 
непокретности. 

Члан 13. 
 

 Накнада за уступање земљишта утврђиваће се према тржишној вредности, коју 
утврђује надлежни порески орган, која ће се плаћати приликом изузимања увећана најмање 
још за 100% (за обезбеђење заједничких површина, урбанистичке документације, накнаде за 
објекте и засаде, минула улагања за градске трошкове и сл.). 
 Овако утврђена накнада биће почетна приликом давања земљишта на јавни конкурс. 
 

Члан 14. 
 
 Ради постављења привремених пословних монтажних објеката на сопственој парцели, 
инвеститор ће плаћати накнаду за уређење, и то: 
 

ЗОНА Пословни и производно –  
складишни простор 

I зона 1.700,00 дин/м2 
II зона 1.200,00 дин/м2 
III зона    750,00 дин/м2 
IV зона    230,00 дин/м2 

 
Члан 15. 

 
 Ради постављaња пословних објеката привременог карактера утврђује се закупнина у 
2010 години за привремено коришћење грађевинског земљишта на јавним површинама до 
реализације урбанистичког плана у годишњем износу: 
 

ЗОНА Износ 
I зона 1.200,00 дин/м2 
II зона   600,00 дин/м2 

 
 Овако утврђена цена утврдиће се код продуживања већ закључених уговора. 
 Ове цене су почетне приликом давања земљишта у закуп путем конкурса. 
 

Члан 16. 
 

Инвеститори који надграђују објекте колективног становања, а не обезбеде паркинг 
места на парцели или у објекту, дужни су да на име финансирања израде јавних паркинг 
простора плате накнаду од 50.000,00 динара по стану за који није обезбеђено паркинг, 
односно гаражно место. 

Средства обезбеђена по овом основу уплаћују се на рачун Фонда за грађевинско 
земљиште и иста се морају користити за намене одређене у овом члану. 
 

Члан 17. 
 

 При обрачуну пројектованих површина помоћне просторије се узимају са 50% од 
стварне површине и накнада се израчунава зависно од врсте објекта у складу са 
одговарајућим одредбама ове одлуке. 



 Помоћне просторије не могу имати већу висину од 2,30 м. Уколико имаји већу 

висину, ове просторије ће се обрачунати по пуној накнади за одговарајућу врсту објекта. 

 
Члан 18. 

 
За бесправно изграђене објекте, при обрачуну изграђених површина помоћни објекти 

у зони IV биће ослобођени плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта .  
 У помоћне објекте спадају: сточне стаје ( живинарници, свињци, говедарници, 
овчарници, козарници...), силаже, сењаци, кошеви, сушнице, амбари, надстрешнице за 
машине и возила, млекари, магацини хране,  испусти за стоку, објекти намењени исхрани 
стоке, ђубришне јаме, пољски клозети, пушнице и др. 
 

Члан 19. 
 

 Накнада из ове одлуке усклађиваће се једном годишње у складу са Законом са растом 
цена на мало, према званичним статистичким подацима. Базни месец за усклађивање је 
децембар 2009. године. 

Члан 20. 
 

 У трошкове уређивања није урачуната накнада за промену намене пољопривредног 
земљишта. Ову накнаду плаћа инвеститор приликом добијања одобрења за градњу као и 
остале дажбине и порез. 
 
 

Члан 21. 
 

 Измештање подземних инсталација није обухваћено трошковима накнаде за 
уређивање, тако да трошкови измештања истих нису обавеза Фонда за грађевинско 
земљиште. 
 

 
 
 

Члан 22. 
 

 Накнада за уређивање измирује се једнократно, а изузетно у ратама, и то највише у 6 
месечних рата, уз учешће од 30%. 
 Накнада за уређивање бесправно изграђеног објекта (легализација) измирује се 
једнократно, а изузетно у ратама, и то у 3 месечне рате са обавезним учешћем од 20%. 
 Уколико обвезник  из става 1. и 2. овог члана измери обавезу једнократно  ослобађа се 
10% од утврђеног укупног износа обавезе. 
 Код обрачуна за накнаду за уређивање грађевинског земљишта у поступцима 
легализације  за  породичне   стамбене објекте   и станове у стамбеним зградама 
примењиваће се одредбе  Правилника о критеријумима за умањење накнаде за уређивање 
грађевинског земљишта у поступку легализације и о условима и начину легализације објекта 
(Сл.гласник РС бр.26/2011). 
  

Члан 23. 
 



Саставни део ове одлуке су: 
 Графички прилог Зоне за накнаде уређивања и давања на коришћење 

грађевинског земљишта.  
 ЈУС. Ц2. 100 : Коефицијенти за израчунавање површина и запремина објеката 

у области високоградње. 
 

Члан 24. 
 

 Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука Скупштине општине 
Рача о висини накнаде за уређивање грађевинског земљишта број 020-115/2010-I, од 
16.12.2010. године.             
 

Члан 25. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 
општине Рача, а примењиваће се од 01. јануара 2012. године. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
  

                         ПРЕДСЕДНИК  
Број: 020-76/2011-I                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА             
Дана: 13.12.2011. године                                                                Душан Ђоковић, с.р. 
 

  
 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 129/2007), 
члана 43. став 1. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010 и 101/2010) и 
члана 45. став 1. тачка 2. Статута општине Рача ("Службени гласник општине Рача", бр. 6/2008, 2/2010 и 
12/2010), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 
13.12.2011. године, донела је: 

   OДЛУКУ  

 О  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАЧА ЗА  2012. ГОДИНУ 

       
       
       

I     ОПШТИ ДЕО 
     

  
Члан 1. 

Средства буџета општине Рача за 2012. годину утврђују се у износу од 319.774.300 
динара 

 
 
 



Члан 2. 
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Рача за 2012. годину, састоје се 

од 
 
       

А.  РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,РАСХОДА И ИЗДАТАКА 
  Економска 

класификација План за 2012 
годину   

1  2 3 
1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје       
нефинансијске имовине (буџетска средства)   7+8 297.800.138,60 
2. Укупни буџетски расходи и издаци за набавку неф. имовине 4+5 312.974.300,00 
Буџетски дефицит       (7+8)-(4+5) -15.174.161,40 
Издаци за набавку финансијскеимовине (осим за      
набавку домаћих хартија од вредности)   62 0,00 

Укупан фискални дефицит     
(7+8)-

(4+5)+(92-62) -15.174.161,40 

          
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА         
          
Примања од задуживања     91 21.974.161,40 
Примања од продаје финансијске имовине   92 0,00 
Издаци за набавку финансијске имовине   62 0,00 
Пренета неутрошена средства     31 0,00 
Издаци за отплату главнице дуга   61 6.800.000,00 
Нето финансирање         15.174.161,40 

В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА   7 20.814.400,00 
        
       
       
       

Приходи и примања, расходи и издаци будџета утврђени су у следећим износима:   
        

ОПИС Ек.класифик. Сред.из буџета 
 

    1     2 3 
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ       
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ         
1.Порески приходи   71 71 129.375.800,00 
  1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке    711 71.143.657,00 
  1.2. Самодопринос       711180 0,00 
  1.3 Порез на имовину     713 27.213.000,00 
   1.4. Порез на добра и услуге   714 11.480.543,00 
  1.5. Остали порески приходи   716 19.538.600,00 
2. Непорески приходи   74 10.460.000,00 
3. Донације       731+732 0,00 
4. Трансфери       733 157.964.338,60 
5. Примања од продаје нефинансијске имовине   8 0,00 

              

      

 
 
 



УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ        
НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ       
1.Текући расходи       4 230.412.300,00 
  1.1. Расходи за запослене     41 54.948.500,00 
  1.2. Коришћење роба и услуга    42 127.109.800,00 
  1.3. Отплата камата     44 700.000,00 
  1.4. Субвенције       45 6.000.000,00 
  1.5. Социјална заштита из буџета   47 350.000,00 
  1.6. Остали расходи      48+49 14.232.000,00 
2. Трансфери   463 27.072.000,00 
3. Издаци за набавку 
нефинансијске имовине       5 82.562.000,00 
4. Издаци за набавку финансијске имовине   62 0,00 
        

 
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ       
И ЗАДУЖИВАЊА           
1. Примања по основу отплате кредита и       
продаје  финансијске имовине   92,00 0 
2. Задуживање       91,00 21.974.161,40 
      303 

2.1. Задуживање код домаћих кредитора 
91
1 911 21.974.161,40 

     
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ       
              
3. Отплата дуга   61 6.800.000,00 

3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 
61
1 611 6.800.000,00 

       
       

Буџет за 2012. годину састоји се од: 

1) Прихода и примања (буџетских и сопствених) у износу од       297.800.138,60 динара;        

2) Расхода и издатака (буџетских и сопствених) и средстава за отплату дуга домаћим   
    кредиторима у износу од 319.774.300,00 динара;     

3) Фискалног  дефицита у износу од         21.974.161,40 динара;    

    Укупна средства за финансирање дефицита из члана 1. ове одлуке у    
    износу од 21.974.161,40 динара обезбеђена су од средстава кредита.   

I I    ПОСЕБАН     ДЕО 
    

Члан 3 
Приходи и примања буџета, исказани према економској класификацији и  изворима, утврђују 

се у следећим износима : 
  

 
 
 
 

   

     



Ек
он

ом
. 

К
ла

си
ф.

 
О П И С  Средства из 

буџета 
Средства из 

сопствених и 
осталих 
извора 

УКУПНО 

711000 Порез на доходак, добит и капиталне добитке       
711110 Порез на зараде 59.130.000,00   59.130.000,00 
711120 Порез на приходе од самосталних делатности 6.037.000,00   6.037.000,00 
711140 Порез на приходе од имовине 3.364.657,00   3.364.657,00 
711190 порез на друге приходе 2.612.000,00   2.612.000,00 

  
Укупно 711000                                                         
динара 71.143.657,00   71.143.657,00 

713000 Порез на имовину       
713120 Порез на имовину 12.617.000,00   12.617.000,00 
713310 Порез на наслеђе и поклон 6.953.000,00   6.953.000,00 
713420 Порез на пренос апсол.права 5.932.000,00   5.932.000,00 
713610 Порез на акције на име и уделе 1.711.000,00   1.711.000,00 

  
Укупно 713000                                                         
динара 27.213.000,00   27.213.000,00 

714000 Порез на добра и услуге       

714420 
Комунална такса за приређиванје музичких програма 
у усоститељ.објек. 350.000,00   350.000,00 

714430 Комунална такса за коришћење рекламних паноа 70.000,00   70.000,00 
714440 Средства за противпожарну заштиту 60.000,00   60.000,00 
714510 Порез на моторна возила 6.655.000,00   6.655.000,00 
714540 Накнада за загађење животне средине 3.660.000,00   3.660.000,00 
714550 Боравишна такса 300.000,00   300.000,00 
714560 Посебна нак.за зшт.и унапр.животне средине 85.543,00   85.543,00 

714570 Комунална такса за држање средстава за игру 300.000,00   300.000,00 

  
Укупно 714000                                                         
динара 11.480.543,00   11.480.543,00 

716000 Други порези       

716110 Комунална такса на фирму 19.538.600,00   19.538.600,00 

  
Укупно 716000                                                         
динара 19.538.600,00   19.538.600,00 

731000 
Донације од иностраних држава                          
динара       

  Донације од иностраних држава                          динара   
        
670.000,00   

               
670.000,00   

  
Укупно 731000                                                         
динара   670.000,00 670.000,00 

733000  
733150 Трансфери од других нивоа власти       

733152 
Текући трансфери од других нивоа власти у корист 
нивоа општина (наменски и ненаменски) 109.200.000,00 14.287.700,00 123.487.700,00 

733251 
Капитални трансфери других нивоа власти у корист 
општине 48.764.338,60 1.515.000,00 50.279.338,60 

  
Укупно 733000                                                         
динара 157.964.338,60 15.802.700,00 173.767.038,60 



 
  

741000 Приходи од имовине        

741150 Камате на средства буџета општина 100.000,00   100.000,00 

741530 
Накнада за коришћење простора и грађевинског 
земљишта 4.560.000,00   4.560.000,00 

  
Укупно 741000                                                         
динара 4.660.000,00   4.660.000,00 

742000 Приходи од продаје добара и услуга       
742150 Приходи од продаје добара и услуга од стране трж  

орг нив општина 800.000,00   800.000,00   

742250 Таксе у корист нивоа општина  2.300.000,00   2.300.000,00 

  
Укупно 742000                                                         
динара 3.100.000,00   3.100.000,00 

743000 Новчане казне и одузета имовинска корист       
743350 Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист 

нивоа општине  2.200.000,00   2.200.000,00   

  
Укупно 743000                                                         
динара 2.200.000,00   2.200.000,00 

744000 
Добровољни трансфери од физичких и правних 
лица       

744250 
Капитални добровољни трансфери од физичких и 
правних лица у корист нивоа општина       

  
Укупно 744000                                                         
динара       

745000 Мешовити и неодређени приходи       
745151 Остали приходи у корист нивоа општине 500.000,00 4.341.700,00 4.841.700,00 

  
Укупно 745000                                                        
динара 500.000,00 4.341.700,00 4.841.700,00 

911000 Примања од задуживања од послов.банака у земљи       
911451 Примања од задуживања од послов.банака у земљи 21.974.161,40   21.974.161,40 

  
Укупно 911000                                                        
динара 21.974.161,40   21.974.161,40 

  Укупни приходи у динарима 319.774.300,00 20.814.400,00 340.588.700,00 



РАСХОДИ И ИЗДАЦИ :                                                                                                                                                               
      
 
Економска 
класифик. Врста расхода Средства из 

буџета 

средства из 
сопствених и осталих 

извора 
Укупна средства 

1 2 3 4 5 

410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 54.948.500,00 6.970.400,00 61.918.900,00 

411 000 Плате и додаци запослених 42.766.000,00 3.600.000,00 46.366.000,00 
412 000 Соц.доприноси на терет послодавца 7.756.000,00 644.400,00 8.400.400,00 
413 000 Накнаде у натури 320.000,00 220.000,00 540.000,00 
414 000 Соц.давања запосленима 930.000,00 1.591.000,00 2.521.000,00 
415 000 Накнаде запосленима 1.731.500,00 50.000,00 1.781.500,00 
416 000 Награде, бонуси и посебни расходи 1.445.000,00 865.000,00 2.310.000,00 

420000 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 127.109.800,00 9.994.000,00 137.103.800,00 
421 000 Стални трошкови 18.610.000,00 1.980.000,00 20.590.000,00 
422 000 Трошкови путовања 4.490.800,00 984.000,00 5.474.800,00 
423 000 Услуге по уговору 67.090.000,00 2.030.000,00 69.120.000,00 
424 000 Специјализоване услуге 9.984.000,00 975.000,00 10.959.000,00 
425 000 Текуће поправке и одржавање 4.115.000,00 1.060.000,00 5.175.000,00 
426 000 Материјал 22.820.000,00 2.965.000,00 25.785.000,00 
440000 ОТПЛАТА КАМАТЕ 700.000,00 0,00 700.000,00 
441 000 Отплата домаћих камата 700.000,00 0,00 700.000,00 
450000 СУБВЕНЦИЈЕ 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 
451 000 Субвенције јавним нефинан. редуз. и орган. 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 
460000 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 27.072.000,00 5.000,00 27.077.000,00 
463 000 Трансфери осталим нивоима власти 26.072.000,00 5.000,00 26.077.000,00 
465 000 Остале дотације и трансфери 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 

470000 
ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ 
ОСИГУРАЊА 350.000,00 5.000,00 355.000,00 

472 000 Накнада за социјалну заштиту из буџета 350.000,00 5.000,00 355.000,00 
480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 8.982.000,00 193.000,00 9.175.000,00 
481 000 Дотације невладиним организација 5.137.000,00 0,00 5.137.000,00 

482 000 
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од 
једног нивоа власти другом 1.010.000,00 140.000,00 1.150.000,00 

483 000 
Новчане казне и пенали по решењу судова и 
судских тела 1.425.000,00 53.000,00 1.478.000,00 

484 000 
Накнада штете за повреде и штету насталу 
услед ел.непогода 100.000,00 0,00 100.000,00 

485 000 Накнаде штете од стране државних органа 1.310.000,00 0,00 1.310.000,00 
490000 РЕЗЕРВЕ 5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 
499 000 Средства резерве 5.250.000,00 0,00 5.250.000,00 
510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА 82.562.000,00 3.647.000,00 86.209.000,00 
511 000 Зграде и грађевински објекти 77.640.000,00 790.000,00 78.430.000,00 
512 000 Машине и опрема 4.392.000,00 2.807.000,00 7.199.000,00 
513 000 Остала основна средства 0,00 0,00 0,00 
515 000 Нематеријална имовина 530.000,00 50.000,00 580.000,00 
541 000 Земљиште 0,00 0,00 0,00 
611000 ОТПЛАТА КРЕДИТА 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 

611 000 
Отплата главнице домаћим пословним 
банкама 6.800.000,00 0,00 6.800.000,00 

 



   

          
II  ПОСЕБАН 

ДЕО       
     Члан 4.     
          

Глава Фун. 
клас. Поз. Ек. 

кла. ПЛАН РАСХОДА ЗА 2012. ГОДИНУ   Средства из 
буџета 

Средства из 
сопствених и 

осталих извора 
Укупна средства 

                    
          

1 2 3 4 5   6 7 8 
          

    
Раздео 1    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО 

ВЕЋЕ      

          
1.01    Председник општине и Општинско веће     

          
 110   Извршни и законодавни органи      

 110 001 411 
Плате и додаци запослених: Председник општине, заменик Председника општине, помоћници 
Председника општине, чланови Општинског већа на сталном раду и Начелник општинске управе 5.880.000,00  5.880.000,00 

 110 002 412 Соц. доприноси на терет послодавца   1.091.000,00  1.091.000,00 
 110 003 413 Накнаде у натури   100.000,00  100.000,00 
 110 004 414 Соц. давања запосленима   100.000,00  100.000,00 
 110 005 415 Накнаде запосленима   250.000,00  250.000,00 
 110 006 416 Награде, бонуси и посебни расходи   100.000,00  100.000,00 
 110 007 421 Стални трошкови   100.000,00  100.000,00 

 110 008 422 Трошкови путовања   1.700.000,00  1.700.000,00 
 110 009 423 Услуге по уговору    3.600.000,00  3.600.000,00 
 110 010 424 Специјализоване услуге   350.000,00  350.000,00 
 110 011 426 Материјал   600.000,00  600.000,00 
 110 012 472 Накнада за соц.из буџета   350.000,00  350.000,00 
 110 013 482 Порез, обавезне таксе и др.   50.000,00  50.000,00 

 474   Вишенаменски развојни пројекти    

 474 014 451 Субвен.јавним нефин. Инст.-Учешће општине у развојним пројектима  2.500.000,00  2.500.000,00 
          

 160   Опште јавне услуге некласификоване на другом месту     



 160 015 484 Накнада штете за повреде и штету насталу услед ел.непогода 100.000,00  100.000,00 

    Извори финансирања за функције 110,160 и 474:     

   01 Приходи из буџета   16.871.000,00  16.871.000,00 

    Укупно председник општине и општинско веће 
 16.871.000,00  16.871.000,00 

    Раздео 2   СКУПШТИНА ОПШТИНЕ      

2.01    Скупштина општине      

 110   Извршни и законодавни органи 
  

   
 110 016 411 Плате и додаци запослених   3.630.000,00  3.630.000,00 
 110 017 412 Соц. доприноси на терет послодавца   660.000,00  660.000,00 
 110 018 413 Накнаде у натури   30.000,00  30.000,00 
 110 019 414 Соц. давања запосленима   30.000,00  30.000,00 
 110 020 415 Накнаде запосленима   50.000,00  50.000,00 
 110 021 416 Награде, бонуси и посебни расходи   120.000,00  120.000,00 
 110 022 421 Стални трошкови   150.000,00  150.000,00 
 110 023 422 Трошкови путовања   300.000,00  300.000,00 
 110 024 423 Услуге по уговору и услуге ревизије   4.500.000,00  4.500.000,00 
 110 025 424 Специјализоване услуге   800.000,00  800.000,00 
 110 026 426 Материјал   700.000,00  700.000,00 
 110 027 451 Учешће у финансирању Агенције за рег.развој,  субвенције ЈКП "Рача" 3.000.000,00  3.000.000,00 
 110 028 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти  240.000,00  240.000,00 

 110 029 465 
Остале текуће донације, дотације и трансфери учешће у финансирању Канцеларије за 
младе и Општинског штаба за ванредне ситуације 1.000.000,00  1.000.000,00 

 110 030 482 Порез, обавезне таксе и др.   100.000,00  100.000,00 

          
 160   Опште јавне услуге некласификоване на другом месту     
 160 031 481 Дотације невладиним организацијама- финансирање политичких субјеката 500.000,00  500.000,00 
          
 170   Трансакције јавног дуга       
  032 441 Отплата домаћих камата   700.000,00   
  033 611 Отплата  главнице домаћим пословним банкама  6.800.000,00  6.800.000,00 
          

    Извори финансирања за функције 110, 160 и 170     



   01 Приходи из буџета   23.310.000,00  23.310.000,00 
          
    Укупно скупштина општине   23.310.000,00  23.310.000,00 

      ИЗБОРНА КОМИСИЈА      

2.02 160   Опште јавне услуге       
  034 416 Накнаде за рад бирачких одбора      
  035 421 Стални трошкови      
  036 423 Услуге по уговору      
  037 426 Материјал      
    Извори финансирања за функцију 160:     
   01 Приходи из буџета      
          
          
    Раздео 3  ОПШТИНСКА УПРАВА      

3.01   Општинска управа      

 130   Опште услуге      
  038 411 Плате и додаци запослених   20.200.000,00  20.200.000,00 
  039 412 Соц. доприноси на терет послодавца   3.650.000,00  3.650.000,00 
  040 413 Накнаде у натури   60.000,00  60.000,00 
  041 414 Соц. давања запосленима   600.000,00  600.000,00 
  042 415 Накнаде запосленима   900.000,00  900.000,00 
  043 416 Награде, бонуси и посебни расходи   800.000,00  800.000,00 
  044 421 Стални трошкови   5.750.000,00  5.750.000,00 
  045 422 Трошкови путовања   1.580.000,00  1.580.000,00 
  046 423 Услуге по уговору   3.200.000,00  3.200.000,00 
  047 424 Специјализоване услуге   3.100.000,00  3.100.000,00 
  048 425 Текуће поправке и одржавање   2.200.000,00  2.200.000,00 
  049 426 Материјал   3.900.000,00  3.900.000,00 
  050 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 450.000,00  450.000,00 
  051 485 Накнада штете од стране државних орг.  660.000,00  660.000,00 
  052 511 Зграде и грађевински објекти   2.800.000,00  2.800.000,00 
  053 512 Машине и опрема   2.800.000,00  2.800.000,00 
          
          
    Извори финансирања за функцију 130:     



   01 Приходи из буџета   52.650.000,00  52.650.000,00 

    Укупно општинска управа   52.650.000,00  52.650.000,00 

    ОСНОВНА ШКОЛА  "Карађорђе"     

3.02    ОСНОВНА ШКОЛА  "Карађорђе"      

 912   Основно образовање      

  054 463 Трансфери осталим нивоима власти   14.900.000,00  14.900.000,00 

    

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. 

 

   
          
          
    Извори финансирања функцију 912:      
   01 Приходи из буџета   14.900.000,00  14.900.000,00 

    Укупно основно образовање   14.900.000,00  14.900.000,00 

3.03   ДОМ ЗДРАВЉА "М.Хаџић-Шуле          

 760   Здравство      
  055 463 Трансфери осталим нивоима власти    1.350.000,00  1.350.000,00 

    
Ова апропријација користиће се за финансирање капиталних 
инвестиционих расхода и улагање у опрему за саобраћај      

          
    Извори финансирања за функцију 760:     
   01 Приход из буџета   1.350.000,00  1.350.000,00 
    Укупно Дом здравља    1.350.000,00  1.350.000,00 
          
3.04   СРЕДЊА ШКОЛА  РАЧА      
3.04    Средња школа "Ђура Јакшић"      
 920   Средње образовање      
  056 463 Трансфери осталим нивоима власти   5.082.000,00  5.082.000,00 



    

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, машине и опрема.     

       5.082.000,00   
    Извори финансирања функцију 920:      
   01 Приходи из буџета   5.082.000,00  5.082.000,00 
          
    Укупно средње образовање   5.082.000,00  5.082.000,00 
          
3.05    КУЛТУРНИ ЦЕНТАР"Радоје Домановић"     
          
 820   Услуга културе      
          
  057 411 Плате и додаци запослених   2.736.000,00  2.736.000,00 
  058 412 Соц. доприноси на терет послодавца   495.000,00  495.000,00 
  059 413 Накнаде у натури   30.000,00  30.000,00 
  060 414 Социјална давања запосленима   40.000,00 150.000,00 190.000,00 
  061 415 Накнаде запосленима   80.000,00  80.000,00 
  062 416 Награде, бонуси и посебни расходи   50.000,00 10.000,00 60.000,00 
  063 421 Стални трошкови   850.000,00 15.000,00 865.000,00 
  064 422 Трошкови путовања   400.000,00 36.000,00 436.000,00 
  065 423 Услуге по уговору   1.500.000,00 235.000,00 1.735.000,00 
  066 424 Специјализоване услуге   250.000,00 60.000,00 310.000,00 
  067 425 Текућe поправке и одржавање   80.000,00 810.000,00 890.000,00 
  068 426 Материјал   600.000,00 140.000,00 740.000,00 
  069 481 Донације невладиним организацијама   1.000,00  1.000,00 
  070 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 20.000,00 35.000,00 55.000,00 
  071 483 Новчане казне и пенали по решењу судова  и судских тела 20.000,00  20.000,00 
  072 511 Зграде и објекти   150.000,00 390.000,00 540.000,00 
  073 512 Машине и опрема   102.000,00 1.515.000,00 1.617.000,00 
          
    Извори финансирања функцију 820:      
   01 Приходи из буџета   7.404.000,00  7.404.000,00 
   04 Сопствени приходи    150.000,00 150.000,00 
   07 Донације од осталих нивоа власти    2.776.000,00 2.776.000,00 
   08 Донације од невладиних организација    470.000,00 470.000,00 
          
    Укупно културни центар    7.404.000,00 3.396.000,00 10.800.000,00 



          
3.06   НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "Радоје Домановић"     
 820   Услуге културе      
  074 411 Плате и додаци запослених   1.590.000,00  1.590.000,00 
  075 412 Соц. доприноси на терет послодавца   290.000,00  290.000,00 
  076 413 Накнада у натури   30.000,00  30.000,00 
  077 414 Соц. давања запосленима   30.000,00 20.000,00 50.000,00 
  078 415 накнаде за запослене   33.000,00  33.000,00 
  079 416 Награде, бонуси и посебни расходи   20.000,00 5.000,00 25.000,00 
  080 421 Стални трошкови   90.000,00 15.000,00 105.000,00 
  081 422 Трошкови путовања   40.000,00 13.000,00 53.000,00 
  082 423 Услуге по уговору   50.000,00 75.000,00 125.000,00 
  083 424 Специјализоване услуге   50.000,00 30.000,00 80.000,00 
  084 425 Текуће поправке и одржавање   35.000,00 50.000,00 85.000,00 
  085 426 Материјал   40.000,00 75.000,00 115.000,00 

  086 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 20.000,00 5.000,00 25.000,00 
  087 483  Новчане казне и одуз.им.   5.000,00 3.000,00 8.000,00 
  088 511    Зграде и грађевински објекти   40.000,00 100.000,00 140.000,00 
  089 512 Машине и опрема   40.000,00 100.000,00 140.000,00 
  090 515 Нематер.имовина   530.000,00 50.000,00 580.000,00 
          
    Извори финансирања главе 3.06      
   01 Приходи из буџета   2.933.000,00  2.933.000,00 
   04 Сопствени приходи буџетског корисника   141.000,00 141.000,00 
   07 Донације осталих нивоа власти    200.000,00 200.000,00 
   08 Донације од невладиних организација и појединаца   200.000,00 200.000,00 
          

    Укупно народна библиотека   2.933.000,00 541.000,00 3.474.000,00 

3.07   ФИЗИЧКА КУЛТУРА      
          



 810   Физичка култура      
          
  091 481 Дотац. спортс. омладин.  организац.                   2.126.000,00  2.126.000,00 
          
    Извори финансирања функцију 810:      
   01 Приходи из буџета   2.126.000,00  2.126.000,00 
          
    Укупно физичка култура:   2.126.000,00   2.126.000,00 

          
          
3.08   ДЕЧЈИ ВРТИЋ "Наша радост"      
          
 911   Друштвена брига о деци      
          
  092 411 Плате и додаци запослених   8.730.000,00 3.600.000,00 12.330.000,00 
  093 412 Соц. доприноси на терет послодавца   1.570.000,00 644.400,00 2.214.400,00 
  094 413 Накнаде у натури   70.000,00 220.000,00 290.000,00 
  095 414 Социјална давања запосленима   130.000,00 1.421.000,00 1.551.000,00 
  096 415 Накнаде запосленима   418.500,00 50.000,00 468.500,00 
  097 416 Награде, бонуси и посебни расходи   355.000,00 850.000,00 1.205.000,00 
  098 421 Стални трошкови   1.100.000,00 1.950.000,00 3.050.000,00 
  099 422 Трошкови путовања   100.800,00 935.000,00 1.035.800,00 
  100 423 Услуге по уговору   660.000,00 1.720.000,00 2.380.000,00 
  101 424 Специјализоване услуге   250.000,00 885.000,00 1.135.000,00 
  102 425 Текућа поправке и одржавање   250.000,00 200.000,00 450.000,00 
  103 426 Материјал   1.150.000,00 2.750.000,00 3.900.000,00 
  104 463 Донације и трансфери   0,00 5.000,00 5.000,00 
  105 472 Накнада за соц.из буџета   0,00 5.000,00 5.000,00 

  106 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 90.000,00 100.000,00 190.000,00 
  107 483 Новчане казне и пенали по решењу судова  и судских тела  50.000,00 50.000,00 
  108 511 Зграде и грађевински објекти   150.000,00 300.000,00 450.000,00 
  109 512 Опрема   250.000,00 1.192.000,00 1.442.000,00 

          
    Извори финансирања функцију 911:      
   01 Приходи из буџета   15.274.300,00  15.274.300,00 
   04 Сопствени приходи    4.050.700,00 4.050.700,00 



   07 Донације од осталих нивоа власти    12.826.700,00 12.826.700,00 
    Укупно дечји вртић   15.274.300,00 16.877.400,00 32.151.700,00 
          

3.09   ФОНД ЗА ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ     

 620   Развој заједнице      
  110 421 Стални трошкови   100.000,00  100.000,00 
  111 422 Трошкови путовања   50.000,00  50.000,00 
  112 423 Услуге по уговору   11.700.000,00  11.700.000,00 
  113 424 Специјализоване услуге   1.000.000,00  1.000.000,00 
  114 425 Текуће поправке и одржавања   500.000,00  500.000,00 
  115 426 Материјал   2.800.000,00  2.800.000,00 

  116 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти 
другом   30.000,00  30.000,00 

  117 485 Накнада штете   100.000,00  100.000,00 
  118 511 Зграде и грађевински објекти   15.000.000,00  15.000.000,00 
          
    Извори финансирања главе 3.09:      
   01 Приходи из буџета   26.380.000,00  26.380.000,00 
   10 Примања од домаћих задуживања - финансирање позиције 118  4.900.000,00  4.900.000,00 
    Укупно фонд за локалне и некат.путеве  31.280.000,00   31.280.000,00 

          
          
3.10   ФОНД ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ     
 620   Развој заједнице      
  119 421 Стални трошкови   9.100.000,00  9.100.000,00 
  120 422 Трошкови путовања   100.000,00  100.000,00 
  121 423 Услуге по уговору   5.000.000,00  5.000.000,00 
  122 424 Специјализоване услуге   2.500.000,00  2.500.000,00 
  123 425 Текуће поправке и одржавање   1.000.000,00  1.000.000,00 
  124 426 Материјал   3.400.000,00  3.400.000,00 

  125 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти 
другом   100.000,00  100.000,00 

  126 483 Новчане казне и пенали по решењу судова  и суд. тела  100.000,00  100.000,00 
  127 485 Накнада штете   200.000,00  200.000,00 
  128 511 Зграде и грађевински објекти   23.500.000,00  23.500.000,00 
  129 512 Машине и опрема   500.000,00  500.000,00 



          
    Извори финансирања главе 3.10:      
   01 Приходи из буџета   40.800.000,00  40.800.000,00 
   10 Примања од домаћих задуживања за финансирање позиције 128  4.700.000,00  4.700.000,00 

    Укупно фонд за грађевинско земљиште  45.500.000,00   45.500.000,00 

3.11   ФОНД ЗА ВОДОПРИВРЕДУ, УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА,ШУМАРСТВО И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 620   Развој заједнице      
          
  130 421 Стални трошкови   50.000,00  50.000,00 
  131 422 Трошкови путовања   20.000,00  20.000,00 
  132 423 Услуге по уговору   1.250.000,00  1.250.000,00 
  133 424 Специјализоване услуге   500.000,00  500.000,00 
  134 426 Материјал   150.000,00  150.000,00 
  135 482 Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 50.000,00  50.000,00 
  136 485 Накнада штете   300.000,00  300.000,00 
  137 511 Зграде и грађевински објекти   10.000.000,00  10.000.000,00 
          
    Извори финансирања главе 3.11:      
   01 Приходи из буџета   12.320.000,00  12.320.000,00 
    Укупно фонд за водопривреду   12.320.000,00   12.320.000,00 
          

3.12   БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ     

 421   Пољопривреда      

  138 422 Трошкови путовања   100.000,00  100.000,00 
  139 423 Услуге по уговору   1.700.000,00  1.700.000,00 
  140 426 Материјал   200.000,00  200.000,00 
  141 451 Субвенције    500.000,00  500.000,00 

    Извори финансирања функцију 421:      
   01 Приходи из буџета   2.500.000,00  2.500.000,00 
    Укупно за функцију 421   2.500.000,00  2.500.000,00 



          
3.13   ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "ШУМАДИЈА"     
 090   социјална заштита из буџета      
  142 463 Трансфери осталим нивоима власти   4.500.000,00  4.500.000,00 
    Ова апропријација користиће се за финансирање законом утврђених обавеза,     
    и имплементацију стратегије развоја социјалне заштите     
          
    Извори финансирања функцију 090:         
   01 Приходи из буџета   4.500.000,00  4.500.000,00 
    Укупно центар за социјални рад   4.500.000,00  4.500.000,00 

          

3.14   ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ РАЧА     

 473   Туризам      

  143 421 Стални трошкови   20.000,00  20.000,00 
  144 422 Трошкови путовања   50.000,00  50.000,00 
  145 423 Услуге по уговору   300.000,00  300.000,00 
  146 424 Специјализоване услуге   70.000,00  70.000,00 
  147 426 Материјал   50.000,00  50.000,00 
  148 482 Порези, обавезне таксе и казне   10.000,00  10.000,00 
    Извори финансирања за функцију 473                                  
   1 Приход из буџета   500.000,00  500.000,00 
    укупно туристичка организација   500.000,00   500.000,00 

          
3.15   МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ      
 160   Опште јавне услуге некласификоване на другом месту     
  149 421 Стални трошкови   1.200.000,00  1.200.000,00 
  150 423 Услуге по уговору   30.500.000,00  30.500.000,00 
  151 424 Специјализоване услуге   500.000,00  500.000,00 
  152 425 Текуће поправке и одржавање   50.000,00  50.000,00 
  153 426 Материјал   8.970.000,00  8.970.000,00 
  154 483 Новчане казне по решењу судова    1.000.000,00  1.000.000,00 
  155 482 Порези, обавезне таксе и казне   30.000,00  30.000,00 
  156 485 Накнада штете   50.000,00  50.000,00 



  157 511 Зграде и грађевински објекти извор 01  13.625.838,60  13.625.838,60 
   511 Зграде и грађевински објекти извор 10  12.374.161,40  12.374.161,40 
    Извори финансирања функцију 160:      
   01 Приходи из буџета    55.925.838,60  55.925.838,60 
   10 Примања од домаћих задуживања за финансирање позиције 157  12.374.161,40   12.374.161,40 

    Укупно месне заједнице:   68.300.000,00  68.300.000,00 

3.16   БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ     
 550   Заштита животне средине - истраживање и развој     
  158 421 Стални  трошкови   100.000,00  100.000,00 
  159 423 Услуге по уговору   3.000.000,00  3.000.000,00 
  160 424 Специјализоване услуге   300.000,00  300.000,00 
  161 426 Материјал   200.000,00  200.000,00 
  162 482 Порези, обавезне таксе и казне   60.000,00  60.000,00 

    Извори финансирања функцију 550:      

   01 Приходи из буџета    3.660.000,00  3.660.000,00 

    Укупно за функцију 550   3.660.000,00  3.660.000,00 

3.17   ОПШТЕ УСЛУГЕ       
 760   Здравство некласификовано на другом месту     
  163 424 Специјализоване услуге - мртвозорство  264.000,00  264.000,00 
    Извори финансирања функцију 760:      

   01 Приходи из буџета   264.000,00  264.000,00 
    Укупно опште услуге:   264.000,00   264.000,00 
          

3.18    ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА     

          

 
070 

164 481 
Социјална помоћ  угроженом становништву некласифик. на др.  Црвени крст-
спровођење јавних овлашћења и програма (по Закону о Црвеном крсту) 500.000,00  500.000,00 

 
 

        
 860   Рекреација, спорт, култура и вере неклас. на другом месту     
  165 481 Српска Православна Црквена општина Рача  500.000,00  500.000,00 
  166 481 КУД "Фолип Вишњић" 100.000,00  100.000,00 



  167 481 Ловачко удружење Рача   300.000,00  300.000,00 
  169 481 Кинолошко друштво "Младост"   100.000,00  100.000,00 
  170 481 Удружење пчелара "Матица"   200.000,00  200.000,00 
  171 481 Удружење пензоинера Рача   500.000,00  500.000,00 
   481 Удружење "Вожд Карађорђе"   70.000,00  70.000,00 
          
 160   Опште јавне услуге неквалификоване на другом месту     
  172 481 Удружење ратних војних инвалида   60.000,00  60.000,00 
  173 481 Опште удружење предузетника Рача   50.000,00  50.000,00 
  174 481 СУБНОР   70.000,00  70.000,00 
  175 481 Међуопштинска организација слепих и слабовидих  20.000,00  20.000,00 
  176 481 ОО Цивилних инвалида рата   20.000,00  20.000,00 
  177 481 Удружење дијализираних, транспл. и хроничних бубрежних болесника  20.000,00  20.000,00 
          
 112   Финансијски и остали послови и услуге     
  174 483 Новчане казне по решењу судова - пленидба са буџета  300.000,00  300.000,00 
          
 320   Услуге противпожарне заштите      
  175 423 Услуге по уговору   30.000,00  30.000,00 
  176 424 Специјализоване услуге   30.000,00  30.000,00 
  177 426 Материјал    30.000,00  30.000,00 
          
    Извори финансирања функцију 070, 860, 160, 112 и 320:     
   01 Приходи из буџета   2.900.000,00  2.900.000,00 
    Укупно  Глава 3.18 :   2.900.000,00  2.900.000,00 
          
3.19   ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ      
          
 360   Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту     
  178 422 Трошкови путовања   50.000,00  50.000,00 
  179 423 Услуге по уговору   100.000,00  100.000,00 
  180 424 Специјализоване услуге   20.000,00  20.000,00 
  181 426 Материјал   30.000,00  30.000,00 
  182 512 Машине и опрема   700.000,00  700.000,00 
    Извори финансирања функцију 360      

   01 Приходи из буџета   900.000,00   900.000,00 
    Укупно  Глава 3.19:   900.000,00  900.000,00 
          



3.20   СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ      
 130   Опште услуге      
  183 499 Текућа буџетска резерва   4.717.000,00  4.717.000,00 
  184 499 Стална буџетска резерва   533.000,00  533.000,00 

          
    Извори финансирања функцију 130      
   1 Приходи из буџета   5.250.000,00  5.250.000,00 

          

    Укупно средства резерве:   5.250.000,00   5.250.000,00 

    Укупни расходи:   319.774.300,00 20.814.400,00 340.588.700,00 
 



III   ИЗВРШЕЊЕ  БУЏЕТА 
 
 

Члан  5. 
 

Наредбодавац за извршење буџета је Председник општине и одговоран је за законито и наменско коришћање средстава 
распоређених овом Одлуком. 

Члан  6. 
 

Руководилац директног, односно индиректног корисника буџетских средстава одговоран је за закониту, наменску, 
економичну и ефикасну употребу буџетских апропријација као и за преузимање обавеза, издавање налога за плаћање 
који се извршавају  из додатних извора прихода, као и за за издавање захтева за плаћање са рачуна извршенја буџета. 
 

Члан  7. 
 

Приходи и примања општине Рача прикупљају се и наплаћују у складу са законом и другим прописима, независно од 
износа утврђених у буџету за поједине врсте прихода и примања. 
 

Члан  8. 
 

Изузетно, у случају да се буџету општине из другог буџета (виши и други ниво власти) определе актом наменска 
трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као 
и  у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у моменту доношења ове Одлуке, одељење за 
привреду, буџез и финансије, јавне набавке и утврђивње, наплату и контролу јавних прихода на основу тог акта отвара 
одговарајуће апропријације за извршавање расхода и издатака по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском 
систему. 
 

Члан  9. 
 

У случају да корисник буџетских средстава оствари наменски и сопствени приход у већем износу од планираног, 
одељење за привреду, буџез и финансије, јавне набавке и утврђивње, наплату и контролу јавних прихода по захтеву тог 
корисника може да увећа одобрене апропријације за извршавање расхода из тих прихода. 
 

Члан 10. 
 

Буџетски приходи и примања морају бити у равнотежи са буџетским расходима. 
 

Члан  11. 
 
Новчана средства буџета општине , као и директних и индиректних корисника буџетских средстава, воде се и депонују 
на консолидованом рачуну трезора. 

Члан  12. 
 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава дужни су да своје финансијске планове за 2012. годину ускладе 
са Одлуком о буџету и доставе одељењу за привреду, буџет и финансије, јавне набавке и утврђивње, наплату и контролу 
јавних прихода, у року од 15 дана од дана ступања на снагу Одлуке о буџету општине Рача за 2012. годину. 
Директни корисници буџетских средстава, који су , у буџетском смислу, одговорни за индиректне кориснике буџетских 
средстава, врше расподелу средстава индиректним корисницима у оквиру својух одобрених апропријација и о томе 
обавештавају сваког индиректног корисника. 
Корисницима буџетских средстава, који не поступе у складу са ставом 1. и 2. овог члана, неће се дозволити коришћење 
апропријација. 
 

Члан  13. 
 
Обавезе које преузимају директни и индиректн корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им 
је одобрена за ту намену овом Одлуком. Корисник буџетских средстава, који одређени расод извршава из средстава 
буџета и из других прихода, обавезан је да измирње тог расхода прво врши из прихода из тих других извора. 
Обавезе прузете у 2011. години у складу са одобреним апропријацијама у 2011. години, а неизвршене у току 2011. 
године, преносе се у 2012. годину и имају статус прузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација 



овом Одлуком. 

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључивона принципу готовинске основе са 
консолидованог рачуна трезора. 

  
Члан  14. 

 
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета. 
 

Члан  15. 
 

                  Ако у току фискалне године дође до повећања расхода и издатака или смањења прихода и примања, буџет се  
уравнотежује смањењем планираних расхода и издатака , или увођењем нових прихода и примања. 
Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским 
прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника 
буџетских средстава. 
Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе утврђене у члану 4. ове Одлуке, апропријације утврђене 
из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета. 
Ако корисници буџетских средстава остваре додатне приходе у  износу већем од износа утврђеног у члану 4. ове Одлуке, 
могу користити средства остварена из тих извора до нивоа до кога су та средства остварена, а за намене утврђене овом 
Одлуком. 

 
Члан  16. 

 
Корисник може преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације утврђене овом одлуком. 
Koрисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико 
законом није другачије прописано. 
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком или су у супротности са Законом о 
буџетском систему или другим прописима, не могу се извршавати на терет консолидованог рачуна трезора. 
 

Члан  17. 
 

Приликом додељивања уговора о набавци добара, пружања услуга и извођењу радова сви корисници буџета морају да 
поступе на начин утврђен Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 116/08). 
Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама, сматра се набавка чија је вредност дефинисана законом 
којим се уређује буџет Републике Србије за 2012. годину. За поступање по закону приликом спровођења поступака 
јавних набавки за раздео 1– глава 1.01; раздео 2 – глава 2.01 и раздео 3 – глава 3.01 одговоран је Начелник  општинске 
управе.   
 

Члан  18. 
 
Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу да врше плаћања до висине расхода које за тромесечни 
период одреди Одељење за привреду, буџет и финансије (у даљем тексту квота). 
Приликом одређивања квота за директне и индиректне кориснике буџетских средстава Одељење за привреду, буџет и 
финансије има у виду средства планирана у буџету за директног, одн. индиректног буџетског корисника, као и ликвидне 
могућности буџета. 
 

Члан  19. 
 
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева за 
плаћање у складу са ликвидним могућностима буџета. Уз захтев, корисници буџетских средстава дужни су да доставе 
комплетну документацију за плаћање. 
Распоред и коришћење средстава врши се по финансијским плановима и програмима у оквиру раздела, чији су носиоци 
директни   корисници буџетских средстава, и то: 

 
 
 
 
 
 



Раздео 1 - Председник општине и Општинско веће 
 
За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси Председник општине или 
његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране секретара 
скупштине. 

Раздео 2 - Скупштина општине  
 
За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве подноси Председник скупштине или 
његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену и контролисану од стране секретара 
скупштине. 

Раздео 3 - Општинска управа  
 
За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, везаних за функцију 130, захтеве подноси 
Начелник Општинске управе  или лице које га мења,уз пратећу оригиналну документацију претходно припремљену 
и контролисану од стране одговорног лица задуженог у Одељењу за финансије и буџет Општинске управе. 
За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, везаних за функције 912,920, 820, 911, 620, 
090, 160, 760 и 473 захтеве подносе руководиоци корисника (директори), или њихови заменици, уз пратећу 
књиководствену 
Документацију, (копије истих), претходно припремљену и контролисану од стране одговорних лица тих буџетских 
корисника. 
Руководиоци корисника (директори), или њихови заменици,из претходног става,су непосредно одговорни Председнику 
општине за законито и наменско коришћење средстава из одобрених апропријација, као и за поступање по Закону о 
јавним набавкама. 
На основу поднетих захтева и пратеће документације,Председник општине доноси решење о одобравању исплате са 
рачуна Извршења буџета која се спроводе и контролишу у Одељењу за буџет, финансије, јавне набавке, утврђивање, 
контролу и наплату  јавних прихода. 
 

Члан  20. 
 
Уколико се утврди да за извршење одређеног плаћања није постојао правни основ, директни  односно индиректни 
корисник буџетских средстава обавезан је да одмах затражи повраћај средстава у буџет. 
Повраћај погрешно или више уплаћених јавних прихода врши Управа за трезор на терет уплатног рачуна јавних 
прихода, а у складу са чланом 60. Закона о буџетском систему. 

 
Члан  21. 

 
У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног, односно његовог индиректнок корисника 
буџетских средстава промени, износ апропријација издвојених за активности тог корисника могу се увећати, на терет 
или у корист текуће буџетске резерве. 
Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење Одељења за привреду, буџет и финансије, може извршити 
преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода до 5% вредности апропријација за расход чији се 
износ умањује. Преусмеравање апропријација односи се на апропријације из прихода из буџета, док се из осталих извора 
апропријације могу мењати без ограничења. 
Решење о промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску резерву у складу са чланом 61. Закона о 
буџетском систему доноси Председник општине. 
Апропријације се не могу преносити између законодавне, извршне и судске власти. 
 

Члан  22. 
 
Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета, Општинско веће 
доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће искористи, пренесе у текућу буџетску резерву и може се 
користити за намене које нису предвиђене буџетом или за намене за које нису предвиђена средства у довољном обиму. 
Укупан износ преусмеравања из става 1. Овог члана не може бвити већи од износа разлике између буџетом одобрених 
средстава текуће буџетске резерве и максималног износа текуће буџетске резерве одређене Законом о буџетском 
систему. 
 

Члан  23. 
 
У оквиру буџета један део прихода се не распоређује унапред, већ се задржава на име текуће буџетске резерве. 



Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе за 
које се  у току године покаже да апропријације нису биле довољне. 
Текућа буџетска резерва користи се за непланиране сврхе за које нису утврђене апропријације или за сврхе  за које се у 
току године покаже да апропријације нису биле довољне. 
На основу одлуке Општинског већа којом се опредељује коришћење средстава на терет текуће буџетске резерве решење 
о коришћењу текуће буџетске резерве доноси Председник општине. 
 

Члан  24. 
 

У буџету се планирају средства за сталну буџетску резерву, која се исказује на апропријацији намењеној за буџетске 
резерве. 

Стална буџетска резерва се користи за финансирање расхода на име учешћа Општине у отклањању последица ванредних 

околности , као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси, град, животињске и биљне болести, 
еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и 
здравље људи или проузрокују штету већих размера. 
Стална буџетска резерва опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје нефинансијске имовине 
за буџетску годину. 
На основу одлуке Општинског већа којом се опредељује коришћење средстава на терет сталне буџетске резерве по 
извештају комисије за утврђивање штете, решење о коришћењу сталне буџетске резерве доноси Председник општине. 
 

Члан  25. 
 
Буџетски корисници не могу да започну активности у покретању поступка јавних набавки, нити да преузму обавезе без 
сагласности општинског већа. 
Директни и индиректни корисници буџетских средстава дужни су, да приликом обраћања Општинском већу за добијање 
сагласности за покретање поступка јавне набавке и закључивање уговора, доставе позицију из својих финансијских 
планова са које ће се вршити плаћање, као и износе расположивих апропријација. 
 

Члан  26. 
 
Трансфере могу према својим индиректним корисницима вршити само директни корисници. Преноси средстава са 
буџетског рачуна једног индиректног корисника на буџетски рачун другог индиректног корисника не могу се вршити. 
 

Члан  27. 
 
Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности Председника општине, засновати радни однос са 
новим лицима до краја 2012. Године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру 
износа средстава која су, у складу са овом Одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику. 
 

Члан  28. 
 

Општина Рача се може дугорочно задуживати у складу са чланом 36. Закона о јавном дугу („Сл. Гласник РС“ број 61/05, 
107/09 и 78/11). 
Одлуку о дугорочном задуживању Општине доноси Скупштина општине, по претходно прибављеном мишљењу 
Министарства финансија Републике Србије. 

 
Члан  29. 

 
За финансирања дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у јавним 
приходима и јавним расходима, Општинско веће може донети одлуку о задуживању у складу са чланом 35. Закона о 
јавном дугу („Сл. Гласник РС“ број 61/05, 107/09 и 78/11). 
 

 
Члан  30. 

 
Уколико индиректни корисник буџета својом делатношћу изазове судски спор, извршење правоснажних судских одлука 
и судска поравнања извршавају се на терет његових апропријација, а преко апропријације која је намењена за ову врсту 
расхода. 
 



Члан  31. 
 
Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета, 
обрачунаваће амортизацију средстава за рад  за 2011. годину,  на терет капитала сразмерно делу остварених средстава 
обезбеђених у буџету и средстава остварених по основу донација. 

 
Члан  32. 

 
Корисници буџетских средстава општине Рача пренеће на рачун – Извршење буџета општине Рача до 31.01.2012. године 
средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2011. години, а пренета су овим корисницима у складу са 
Одлуком о другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Рача за 2011. годину („Службени гласник општине Рача" 
број 6/2011) закључно са 31.12.2011. године. 
 

Члан  33. 
 
Корисници буџетских средстава дужни су да, на захтев, Одељењу за привреду, буџет и финансије ставе на увид 
документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о остварењу прихода и извршењу расхода у 
одређеном временском периоду.  
 

Члан  34. 
 
Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Рача“ и доставити Министарству финансија. 
 

Члан  35. 
 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику општине Рача“, а примењиваће се 
од 01. јануара 2012. године. 
 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број:020-77/2011-I                                                                                              ПРЕДСЕДНИК 
Дана:13.12.2011.године.                                                                                    Душан Ђоковић, с.р. 

 
 
 
 На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'' бр. 129/07) 
и члана 85. став 1. Статута општине Рача (''Службени гласник општине Рача'' бр. 6/2008, 
2/2010 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на предлог Oпштинског већа општине Рача, на 
седници одржаној дана 13.12.2011. године, донела је: 
 
 

   О  Д  Л  У  К  У 
о  измени  и допуни 

ОДЛУКЕ 
О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  

ОПШТИНЕ РАЧА 
 

Члан 1. 
 

 Мења се члан 19. Одлуке  о организацији Општинске управе општине Рача ("Сл. 
гласниик општине Рача"бр. 11/2008 и 13/2009 - у даљем тексту: Одлука) тако што се уместо 
досадашњег члана 19. уписује нови члан "19." који гласи:  
 

"Члан 19. 
 
У Општинској управи општине Рача образују се следеће организационе јединице: 



 
 1.   Кабинет Председника општине, 

2.   Одељење за општу управу, друштвене делатности и скупштинске послове, 
3.   Одељење за привреду, буџет и финансије, јавне набавке и утврђивање, наплату и 

контролу јавних прихода, 
4.   Одељење за урбанизам, изградњу, комуналне, имовинско-правне, инспекцијске 

послове и пољопривреду, 
5.    Одељење за локални економски развој, дијаспору и заједничке послове. 
 
У оквиру Одељења за општу управу, друштвене делатности и скупштинске послове, 

образују се следеће службе: 
- Служба за управу и стручно-нормативне послове, 
- Служба за друштвене делатности и људске ресурсе. 
 
У оквиру Одељења за привреду, буџет и финансије, јавне набавке и утврђивање, 

наплату и контролу јавних прихода образују се следеће службе: 
- Служба за привреду, буџет и финансије и јавне набавке, 
- Служба за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода. 
 
У оквиру Одељења за урбанизам, изградњу, комуналне, имовинско-правне, 

инспекцијске послове и пољопривреду образују се следеће службе: 
- Служба за урбанизам, изградњу, комуналне и имовинско правне послове, 
- Служба за инспекцијски надзор и пољопривреду. 
 
У оквиру Одељења за локални економски развој, дијаспору и заједничке послове, 

образују се следеће службе: 
- Служба за локални економски развој и дијаспору, 
- Служба за заједничке послове." 
 

   
Члан 2. 

 
Допуњује се Одлука тако што се иза члана 19. уписује нови члан "19.а" који гласи: 

 
"Члан 19.а 

 
КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 

 
У Кабинету Председника општине обављају се следећи послови: 
 
- секретарски послови за председника општине, заменика председника општине, председника 
Скупштине, заменика председника Скупштине, секретара и других функционера (у даљем 
тексту: функционери), 
- послови информисања, протокола и интерне и екстерне комуникације за потребе 
функционера, 
- послови примања поште и вођења деловодника за функционере, 
- послови вођења роковника састанака и обавеза функционера, 
- послови организованог успостављања и одржавања односа са јавношћу, 
- и други послови по налогу функционера." 

 
  



Члан 3. 
 
 

 Мења се члан 20. тако што се у називу Одељења уместо речи "ЗАЈЕДНИЧКЕ" уписује 
реч "СКУПШТИНСКЕ", а затим се у истом члану став 3 уместо речи "заједничке послове" 
уписују речи "људске ресурсе", затим алинеје 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 и 14 се бришу, а иза 
последње алинеје, уписују се нове алинеје које гласе: 
 
"- у складу са правилима струке у поступку запошљавања и избора кандидата, 
-  припреме предлога Плана попуне радних места, 
-  планирања организационих промена, 
-  организације и координације стручног усавршавања, обучавања и додатног образовања 
службеника и процене потреба за обуком сваког службеника, 
-  припреме предлога годишњег Програма посебног стручног усавршавања службеника и 
предлога финансијског плана за извршавање годишњег Програма стручног усавршавања, 
-  вођења кадровске евиденције запослених и др. послова од значаја за каријерни развој 
службеника."  
 
 

Члан 4. 
 
 

 Мења се члан 21. тако што се у ставу 1 иза речи "финансије" додају речи"и јавне 
набавке" а у истом ставу се уместо алинеја 15 и16 уписују нове алинеје које гласе: 
 
" -  праћење, проучавање и примену прописа који регулишу јавне набавке, 
-  спровођење поступка јавних набавки за Општинску управу, индиректне кориснике и 
буџетске фондове, 
- припремање одлука о почетку процеса јавне набавке и документацију везану за јавне 
набавке (јавни позив, позив за прикупљање понуда...), 
- утврђивања квалификације понуђача, конкурсну документацију, упутства за понуђаче и 
формуларе за подношење понуда, 
- достављање позива за прикупљање понуда односно објављивање јавног позива и вршење 
пријема пристиглих понуда по расписаним тендерима,  
- израђивање нацрта одлука и уговора, обавештења о додели уговора, извештаја и друге 
документације везане за одређену јавну набавку, 
- обезбеђење доступности свих документација везаних за јавне набавке у прописаном 
временском периоду, 
- припремање одговора на захтеве понуђача за заштиту њихових права и заштите интереса 
општине у овој области, 
- обезбеђивање да се сви поступци спроведу благовремено и у складу са законом, да се јавни 
фондови троше рационално са минималним трошковима и на одговарајући начин, да се сви 
понуђачи једнако третирају у свим фазама поступка јавне набавке, као и да конкурсна 
документација не садржи елементе дисквалификације према одређеним понуђачима,  
- обезбеђивање транспарентности поступка јавне набавке као и услова да се све радње 
обављају у складу законом и другим прописима. 
- израђивање нацрте аката и упутстава из области јавне набавке и подношење извештаја о 
закљученим уговорима у складу са законом."  
 

Члан 5. 
 
 Допуњује се Одлука тако што се иза члана 22. уписује нови члан "22.а" који гласи: 



 
"Члан 22.а 

 
ОДЕЉЕЊЕ 

ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ДИЈАСПОРУ И 
ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

 
Служба за локални економски развој и дијаспору обавља следеће послове: 
 
- израђује предлоге развојних планова општине, 
- припрема пројекте од значаја за локални економски развој и учествује у реализацији истих, 
- израђује извештаје о реализацији пројеката, 
- прати нормативно правну регулативу од значаја за ЛЕР, 
- води аналитичку и статистичку евиденцију и прикупља, обрађује и анализира податке 
везане за ЛЕР, 
- израђује стратешке и акционе планове од значаја за општину, 
- пружа информације незапосленима о могућностима за покретање сопственог бизниса и 
програмима самозапошљавања, 
- праћење и извештавање реализације усвојених стратешких докумената, 
- обезбеђује потребну сарадњу са дијаспором. 
 
Служба за заједничке послове обавља следеће послове: 
 
- одржавање рачунарске мреже и опреме и пружања помоћи крајњим корисницима, 
- прикупљање и објављивање одлука и др. аката у Службеном гласнику општине, 
- дактилобироа, 
- снимања седница и умножавања материјала, 
- поверене послове из области војске и сектора за ванредне ситуације,   
- физичког обезбеђења зграде општине, 
- противпожарне заштите, 
- организација послова везаних за рад и одржавање котларнице, 
- инвестиционо и техничко одржавање зграде општине, 
- доставе материјала за седнице општинских органа, 
- организација коришћења и одржавања возног парка, 
- одржавање телефонске централе и службених телефона, 
- организација послова набавке средстава и послужења, 
- одржавање хигијене у службеним просторијама." 
 
 

Члан 6. 
 

            Остале одредбе Одлуке о организацији Општинске управе општине Рача ("Сл. 
гласниик општине Рача"бр. 11/2008 и 13/2009) остају непромењене. 
 
  



Члан 7. 
 

             Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Рача". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
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Дана: 13.12.2011. године                                                                Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Према решењу Министарства за информисање Републике Србије, број 632-00590/93-03 од 
13.05.1993. године, Службени гласник општине Рача уписан је у регистар средстава јавног 
информисања под редним бројем 1461 од 11.05.1993. године. 
Издаје Општинска управа Рача; Главни и одговорни уредник Душица Миљојковић, секретар 
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205. 


