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На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", број 
129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 63. став 1. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", 
број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,63/2013.испр., 108/2013, 142/2014 
и 68/2015-др.закон) 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 16.12.2015. године, донела је: 
 

О Д Л У К У 
О ДРУГОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАЧА  за 2015. годину 

I  ОПШТИ ДЕО 
Члан 1. 

Средства буџета општине Рача из свих извора финансирања утврђују се у износу од 
440.786.871 динара  

Члан 2. 
Приходи и примања расходи и издаци буџета општине Рача састоје се од: 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА Економска 
класификација у динарима 

1. 
Укупни приходи и примања 
остварени по основу продаје 
нефинансијске имовине 

7 + 8 417.648.488 

2. Укупни расходи и издаци за набавку 
нефинансијске имовине 4 + 5 428.845.745 

3. Буџетски дефицит (7+8) - (4+5) -11.197.257 

4. 
Издаци за набавку финансијске 
имовине (осим за набавку домаћих 
хартија од вредности 6211) 

62   

6. Укупан фискални дефицит  (7+8) - (4+5) - 62 -11.197.257 
Б.  РАЧУН ФИНАНСИРАЊА     
1. Примања од задуживања 91 3,000,000 

2. 
Примања од продаје финансијске 
имовине (конта 9211, 9221, 9219, 
9227, 9228) 

92 0 

3. Неутрошена средства из претходних 
година 3 20,138,383 

4. 
Издаци за набавку финансијске 
имовине (за набавку домаћих хартија 
од вредности 6211) 

6211 100,000 

5. Издаци за отплату главнице дуга 61 11.841.126 

B. Нето финансирање (91+92+3) - 
(61+6211) 11.197.257 

Буџетски дефицит у износу од 11.197.257 динара биће покривен из неутрошених средстава 
из претходних година. 
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Члан 3. 

Класа/Категорија/Група Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

 План за 2015.   

 УКУПНА 
ЈАВНА 

СРЕДСТВА   Средства 
из буџета  

Структ-
ура % 

 Средства 
из осталих 

извора 
финан. 

буџ. 
корисника  

    Пренета средства из претходне године             
18.788.383       5,1%      

1.350.000       
      

20.138.383       

700000   ТЕКУЋИ ПРИХОДИ            
349.524.288       94,0%    

67.752.200       
    

417.276.488       

710000   ПОРЕЗИ           
169.477.312       45,6%                     

-       
    

169.477.312       

711000   ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ           
129.527.312       34,8%                     

-       
    

129.527.312       

  711111 Порез на зараде           
112.627.886       30,3%       

112.627.886       

  711121 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно 
оствареном приходу, по решењу Пореске управе 

              
2.000.000       0,5%           

2.000.000       

  711122 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално 
утврђеном приходу, по решењу Пореске управе 

              
6.709.417       1,8%           

6.709.417       

  711123 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно 
оствареном приходу самоопорезивањем 

              
1.000.000       0,3%           

1.000.000       

  711143 Порез на приходе од непокретности                  
500.000       0,1%              

500.000       

  711145 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу 
самоопорезивања и по решењу Пореске управе  

              
1.500.000       0,4%           

1.500.000       

  711146 Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе               
2.090.000       0,6%           

2.090.000       

  711147 Порез на земљиште                  
100.009       0,0%              

100.009       

  711190 Порез на друге приходе               
3.000.000       0,8%           

3.000.000       

713000   ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ             
30.200.000       8,1%                     

-       
      

30.200.000       

  713121 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица             
14.500.000       3,9%         

14.500.000       
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  713122 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица             
12.000.000       3,2%         

12.000.000       

  713126 Порез на имовину (осим на неизграђено земљиште), обвезника који воде 
пословне књиге                                   

              
1.000.000       0,3%           

1.000.000       

  713311 Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе                  
500.000       0,1%              

500.000       

  713421 Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске 
управе 

                 
200.000       0,1%              

200.000       

  713423 Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и 
ваздухопловима, по решењу Пореске управе         

              
1.500.000       0,4%           

1.500.000       

  713424 Порез на пренос апсолутних права у осталим случајевима, по решењу Пореске 
управе       

                 
500.000       0,1%              

500.000       

714000   ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ               
4.750.000       1,3%                     

-       
        

4.750.000       

  714431 

Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и 
исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који 
припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, 
бандере и сл.)   

                 
100.000       0,0%              

100.000       

  714513 Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим 
пољопривредних возила и машина 

              
4.100.000       1,1%           

4.100.000       

  714543 Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта                  
100.000       0,0%              

100.000       

  714552 Боравишна такса                  
100.000       0,0%              

100.000       

  714562 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине                  
100.000       0,0%              

100.000       

  714572 Комунална такса за држање средстава за игру („забавне игре“)                  
250.000       0,1%              

250.000       

716000   ДРУГИ ПОРЕЗИ               
5.000.000       1,3%                     

-       
        

5.000.000       

  716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору               
5.000.000       1,3%           

5.000.000       

730000   ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ           
164.344.976       44,2%    

55.781.000       
    

220.125.976       

732000   ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА                              
-       0,0%      

2.000.000       
        

2.000.000       

  732150 Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина   0,0%      
2.000.000       

        
2.000.000       

733000   ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ           
164.344.976       44,2%    

53.781.000       
    

218.125.976       

  733151 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина 
          

155.255.000       41,8%    
13.431.000       

    
168.686.000       
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  733154 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа 
општина 

              
5.710.000       1,5%    

18.300.000       
      

24.010.000       

  733251 Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина               
3.379.976       0,9%    

22.050.000       
      

25.429.976       

740000   ДРУГИ ПРИХОДИ             
15.702.000       4,2%    

11.971.200       
      

27.673.200       

741000   ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ               
7.000.000       1,9%                     

-       
        

7.000.000       

  741151 Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора 
укључена у депозит банака 

              
1.000.000       0,3%           

1.000.000       

  741520 Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта                  
100.000       0,0%              

100.000       

  741531 

Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред 
пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и 
других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће 
радиности 

                 
300.000       0,1%              

300.000       

  741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта               
5.500.000       1,5%           

5.500.000       

  741535 Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом                  
100.000       0,0%              

100.000       

742000   ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА               
2.900.000       0,8%                     

-       
        

2.900.000       

  742152 Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној 
својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета 

              
1.800.000       0,5%           

1.800.000       

  742153 Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина                  
100.000       0,0%              

100.000       

  742251 Општинске административне таксе                  
500.000       0,1%              

500.000       

  742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта                  
500.000       0,1%              

500.000       

743000   НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ               
2.000.000       0,5%                     

-       
        

2.000.000       

  743324 Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности 
саобраћаја на путевима 

              
2.000.000       0,5%           

2.000.000       

744000   ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА                  
802.000       0,2%         

930.000       
        

1.732.000       

  744151 Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа 
општина 

                 
802.000       0,2%         

930.000       
        

1.732.000       

745000   МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ               
3.000.000       0,8%    

11.041.200       
      

14.041.200       
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  745151 Остали приходи у корист нивоа општина               
3.000.000       0,8%    

11.041.200       
      

14.041.200       

770000   МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА                              
-       0,0%                     

-       
                       

-       

  771111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода   0,0%                          
-       

790000   ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА                              
-       0,0%                     

-       
                       

-       

  791110 Приходи из буџета   0,0%                          
-       

800000   ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ                  
372.000       0,1%                     

-       
           

372.000       

810000   ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА 
                 

372.000       0,1%                     
-       

           
372.000       

  811000 Примања од продаје непокретности 
                 

372.000       0,1%              
372.000       

900000   
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

              
3.000.000       0,8%                     

-       
        

3.000.000       

910000   ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА                
3.000.000       0,8%                     

-       
        

3.000.000       

  911451 Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина               
3.000.000       0,8%           

3.000.000       

  7+8+9 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 
ФИН. ИМОВИНЕ 

          
352.896.288       94,9%    

67.752.200       
    

420.648.488       

  

3+7+8+9 УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА           
371.684.671       100,0%    

69.102.200       
    

440.786.871       
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Члан 4.     
     ИЗДАЦИ ПО ОСНОВНИМ НАМЕНАМА  

      

Екон. 
клас. ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Средства из 

буџета 
Структура         

% 
Средства из 

осталих извора 
Укупна јавна 

средства 

1 2 3 4 5 6 

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ         301.810.221       81,2%          56.572.200               358.382.421       

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ           66.740.500       18,0%            8.927.200                 75.667.700       

411 Плате и додаци запослених           52.199.500       14,0%            4.800.000                 56.999.500       

412 Социјални доприноси на терет послодавца             9.762.000       2,6%               859.200                 10.621.200       

413 Накнаде у натури (превоз)                  82.000       0,0%               100.000                      182.000       

414 Социјална давања запосленима             1.987.000       0,5%            2.958.000                   4.945.000       

415 Накнаде за запослене             1.945.000       0,5%                 45.000                   1.990.000       

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи                765.000       0,2%               165.000                      930.000       

417 Посланички додатак;                            -       0,0%                           -                                  -       

418 Судијски додатак.                            -       0,0%                           -                                  -       

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА         155.777.332       41,9%          43.843.000               199.620.332       

421 Стални трошкови           33.372.814       9,0%            6.130.000                 39.502.814       

422 Трошкови путовања             3.027.232       0,8%               793.000                   3.820.232       

423 Услуге по уговору           37.223.997       10,0%            4.961.000                 42.184.997       

424 Специјализоване услуге             7.524.852       2,0%            2.837.000                 10.361.852       

425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)           56.306.002       15,1%            5.023.000                 61.329.002       

426 Материјал           18.322.435       4,9%          24.099.000                 42.421.435       

430 УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА                            -       0,0%                           -                                  -       

431 Амортизација некретнина и опреме;                            -       0,0%                           -                                  -       

432 Амортизација култивисане имовине;                            -       0,0%                           -                                  -       

433 Употреба драгоцености;                            -       0,0%                           -                                  -       

434 Употреба природне имовине;                            -       0,0%                           -                                  -       

435 Амортизација нематеријалне имовине                            -       0,0%                           -                                  -       

440 ОТПЛАТА КАМАТА             3.600.000       1,0%                           -                   3.600.000       

441 Отплата домаћих камата;             3.500.000       0,9%                           -                   3.500.000       

442 Отплата страних камата;                            -       0,0%                           -                                  -       
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443 Отплата камата по гаранцијама                            -       0,0%                           -                                  -       

444 Пратећи трошкови задуживања                100.000       0,0%                           -                      100.000       

450 СУБВЕНЦИЈЕ                            -       0,0%                           -                                  -       

4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                                                                            -       0,0%                           -                                  -       

4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама                                                                                            -       0,0%                           -                                  -       

452 Субвенције приватним финансијским институцијама;                            -       0,0%                           -        

453 Субвенције јавним финансијским институцијама;                            -       0,0%                           -                                  -       

454 Субвенције приватним предузећима                            -       0,0%                           -                                  -       

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ           51.107.200       13,8%            1.719.000                 52.826.200       

461 Донације страним владама                             -       0,0%                           -                                  -       

462 Донације и дотације међународним организацијама                            -       0,0%                           -                                  -       

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти           32.492.200       8,7%                           -                 32.492.200       

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти             2.810.000       0,8%            1.210.000                   4.020.000       

464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања             9.140.000       2,5%                           -                   9.140.000       

465 Остале донације, дотације и трансфери              6.665.000       1,8%               509.000                   7.174.000       

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ             2.300.000       0,6%            2.000.000                   4.300.000       

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета             2.300.000       0,6%            2.000.000                   4.300.000       

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ           18.767.189       5,0%                 83.000                 18.850.189       

481 Дотације невладиним организацијама;             8.000.000       2,2%                           -                   8.000.000       

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали;             2.969.189       0,8%                 58.000                   3.027.189       

483 Новчане казне и пенали по решењу судова;             6.608.000       1,8%                 25.000                   6.633.000       

484 
Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних 
узрока;             1.000.000       0,3%                           -                   1.000.000       

485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа;                190.000       0,1%                           -                      190.000       

489 Расходи који се финансирају из средстава за реализацију националног инвестиционог плана                            -       0,0%                           -                                  -       

490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА             3.518.000       0,9%                           -                   3.518.000       

494 Административни трансфери из буџета - Текући расходи                            -       0,0%                           -                                  -       

495 Административни трансфери из буџета - Издаци за нефинансијску имовину                            -       0,0%                           -                                  -       

496 Административни трансфери из буџета - Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине 
                           -       0,0%                           -                                  -       

499 Административни трансфери из буџета - Средства резерве                            -       0,0%                           -                                  -       

49911 Стална резерва                500.000       0,1%                           -                      500.000       

49912 Текућа резерва             3.018.000       0,8%                           -                   3.018.000       
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500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ           57.933.324       15,6%          12.530.000                 70.463.324       

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА           57.933.324       15,6%          12.530.000                 70.463.324       

511 Зграде и грађевински објекти;           50.653.324       13,6%            8.250.000                 58.903.324       

512 Машине и опрема;             6.230.000       1,7%            4.250.000                 10.480.000       

513  Остале некретнине и опрема;                            -       0,0%                           -                                  -       

514 Култивисана имовина;                            -       0,0%                           -                                  -       

515 Нематеријална имовина             1.050.000       0,3%                 30.000                   1.080.000       

520 ЗАЛИХЕ                            -       0,0%                           -                                  -       

521 Робне резерве;                            -       0,0%                           -                                  -       

522 Залихе производње;                            -       0,0%                           -                                  -       

523 Залихе робе за даљу продају                            -       0,0%                           -                                  -       

531 Драгоцености                            -       0,0%   

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА                            -       0,0%                           -                                  -       

541 Земљиште;                            -       0,0%                           -                                  -       

542 Рудна богатства;                            -       0,0%                           -                                  -       

543 Шуме и воде                            -       0,0%                           -                                  -       

550 Неф. Имов. која се фин. из сред. за реализ. нип-а                            -       0,0%                           -                                  -       

551 Неф. имовина која се фин. из сред. за реализ. нип-а                            -       0,0%                           -                                  -       

610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ            11.841.126       3,2%                           -                 11.841.126       

611 Отплата главнице домаћим кредиторима           11.841.126       3,2%                           -                 11.841.126       

612 Отплата главнице страним банкама                            -       0,0%                           -        

613 Отплата дуга по гаранцијама                            -       0,0%                           -        

620 Набавка финансијске имовине                100.000       0,0%                           -                      100.000       

6211 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција                                                                                100.000       0,0%                           -                      100.000       

  УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ          371.684.671       100,0%          69.102.200               440.786.871       

  
             
371.684.671   

              
69.102.200  

             
440.786.871  
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Члан 5.       
ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА 

Шифра 

Назив Средства 
из буџета 

Структ-
ура % 

Сопствени 
и други 
приходи 

Укупна 
средства 

Надлежан 
орган/особа Програм 

 
Програмска 
активност/  
Пројекат 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1101   

Програм 1.  Локални развој ,стратешко, урбанистичко и просторно 
планирање 91.071.686 24,5% 4.900.000 95.971.686 

Директор ЈП 
"Дирекција за 

изградњу 
општине Рача" 

  1101-0001 Стратешко, просторно и урбанистичко планирање 

58.181.959 15,7% 4.900.000 63.081.959 

Директор ЈП 
"Дирекција за 

изградњу 
општине Рача" 

  1101-0002 Уређивање грађевинског земљишта 

7.539.727 2,0% 0 7.539.727 

Директор 
фонда за 

грађевинско 
земљиште 

  1101-П1 Изградња некатегорисаног пута Вишевац-1.фаза 

5.000.000 1,3% 0 5.000.000 

Директор ЈП 
"Дирекција за 

изградњу 
општине Рача" 

  1101-П2 Изградња некатегорисаног пута Вучић 

11.100.000 3,0% 0 0 

Директор ЈП 
"Дирекција за 

изградњу 
општине Рача" 

  1101-П3 Изградња некатегорисаног пута Поповић Л-11 

9.150.000 2,5% 0 9.150.000 

Директор ЈП 
"Дирекција за 

изградњу 
општине Рача" 

  1101-П4 Изградња некатегорисаног пута Бошњане 

0 0,0% 0 0 

Директор ЈП 
"Дирекција за 

изградњу 
општине Рача" 

  1101-П5 
Израда пројектно-техничке документације за путеве, тротоаре, 
канализацију и др. 100.000 0,0% 0 100.000 Директор ЈП 

"Дирекција за 
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изградњу 
општине Рача" 

0601   Програм 2.  Комунална делатност 2.200.000 0,6% 0 2.200.000 Начелник ОУ 
  0601-0001 Јавни ред и безбедност  2.200.000 0,6% 0 2.200.000 Начелник ОУ 

1501   Програм 3.  Локални економски развој 5.530.000 1,5% 2.650.000 8.180.000 Начелник ОУ 
  1501-0001 Подршка постојећој привреди 1.500.000 0,4% 650.000 2.150.000 " 
  1501-0003 Подстицаји за развој предузетништва 2.830.000 0,8% 0 2.830.000 " 
  1501-П1 Увођење географског информационог система 1.200.000 0,3% 2.000.000 3.200.000 " 

1502   Програм 4.  Развој туризма 7.144.500 1,9% 1.150.000 8.294.500 Директор ТО 
  1502-0001 Управљање развојем туризма 2.604.500 0,7% 0 2.604.500 " 
  1502-0002 Туристичка промоција 1.900.000 0,5% 0 1.900.000 " 
  1502-П1 Карађорђеви дани 1.470.000 0,4% 0 1.470.000 " 
  1502-П2 Новогодишње украшавање и прослава Бадње вечери 350.000 0,1% 0 350.000 " 
  1502-П3 Израда студије минералних извора у Мирашевцу 820.000 0,2% 1.150.000 1.970.000 " 

0101   Програм 5.  Развој пољопривреде 2.670.000 0,7% 0 2.670.000 Начелник ОУ 
  0101-0001 Унапређење  услова за пољопривредну делатност 2.170.000 0,6% 0 2.170.000 " 
  0101-0002 Подстицаји пољопривредној производњи 500.000 0,1% 0 500.000 " 

0401   Програм 6.  Заштита животне средине 856.336 0,2% 0 856.336   

  

0401-0001 

Управљање заштитом животне средине и природних вредности 

856.336 0,2% 0 856.336 

Директор 
Фонда за 
заштити 
животне 
средине 

0701   Програм 7.  Путна инфраструктура 3.831.823 1,0% 0 3.831.823   

  
0701-0001 Управљање саобраћајном инфраструктуром 3.831.823 1,0% 0 3.831.823 

Директор 
Фонда за 
путеве 

2001   Програм 8.  Предшколско васпитање 18.738.000 5,0% 20.084.200 38.822.200 Директор ПУ 
  2001-0001 Функционисање предшколских установа  18.738.000 5,0% 20.084.200 38.822.200   

2002   Програм 9.  Основно образовање 17.550.000 4,7% 0 17.550.000 Директор ОШ 
  2002-0001 Функционисање основних школа 17.550.000 4,7% 0 17.550.000   

2003   Програм 10. Средње образовање 8.252.200 2,2% 1.210.000 9.462.200 Директир СШ 
  2003-0001 Функционисање средњих школа 5.442.200 1,5% 0 5.442.200   

  2003-П1 Пројекат: Реконструкција терена за мале спортове 2.810.000 0,8% 1.210.000 4.020.000   
0901   Програм 11.  Социјална  и дечја заштита 14.000.000 3,8% 35.000.000 49.000.000   

  
0901-0005 

Активности Општинског штаба за избегла и расељена лица 
4.500.000 1,2% 35.000.000 39.500.000 

Повереник за 
избегла и 
расељена лица 
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0901-0001 

Социјалне помоћи 
9.500.000 2,6% 0 9.500.000 Председник 

општине 
1801   Програм 12.  Примарна здравствена заштита 9.140.000 2,5% 0 9.140.000 Директор ДЗ 

  
1801-0001 

Функционисање установа примарне здравствене заштите 
9.140.000 2,5% 0 9.140.000 Директор ДЗ 

1201   Програм 13.  Развој културе 17.023.000 4,6% 2.008.000 19.031.000 Директор КЦ 
  1201-0001 Функционисање локалних установа културе  17.023.000 4,6% 1.188.000 18.211.000 Директор  

  1201-П1 Публикација књиге  0 0,0% 220.000 220.000 Директор  
  1201-П3 Пројекат: Подстицање младих општине Рача кроз очување народне 

традиције   0,0% 600.000 600.000 Директор  

1301   Програм 14.  Развој спорта и омладине 5.500.000 1,5% 0 5.500.000 Начелник ОУ 
  1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 5.500.000 1,5% 0 5.500.000   

0602   Програм 15.  Локална самоуправа 168.177.126 45,2% 2.100.000 170.277.126 Начелник ОУ 

  
0602-0001 

Функционисање локалне самоуправе 
107.932.000 29,0% 1.500.000 109.432.000 Начелник ОУ 

  0602-0002 Месне заједнице 37.500.000 10,1% 0 37.500.000 Председници 
МЗ 

  0602-0003 Управљање јавним дугом 15.441.126 4,2% 0 15.441.126 Начелник ОУ 

  
0602-0004 

Општинско јавно правобранилаштво 
10.000 0,0% 0 10.000 Јавни 

правобранилац 
  0602-0006 Информисање 396.000 0,1% 0 396.000 Начелник ОУ 
  0602-0007 Канцеларија за младе 180.000 0,0% 600.000 780.000 Начелник ОУ 

  0602-0009 Резерве 3.518.000 0,9% 0 3.518.000 Општинско 
веће 

  
0602-0011 Дотације верским организацијама и удружењима грађана 2.000.000 0,5% 0 0 Начелник ОУ 

  
0602-П1 

Прослава Дана особођења Општине 11.октобар 
500.000 0,1% 0 500.000 Председник 

скупштине 

  
0602-П2 

Прослава Општинске славе -Преподобна мати Параскева-Света Петка 
700.000 0,2% 0 700.000 Председник 

скупштине 

  УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ  371.684.671 100,0% 69.102.200 440.786.871   
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Члан 6.  
 ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА 

Функциje Функционална класификација  Средства из буџета Структура         
% 

Средства из 
осталих извора 

Укупна јавна 
средства 

1 2 3 4 5 6 

000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА            14.000.000       3,8%          35.000.000                49.000.000       

070 Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на 
другом месту;            14.000.000       3,8%          35.000.000                49.000.000       

090 Социјална заштита некласификована на другом месту                             -       0,0%                          -                                -       

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ          165.771.126       44,6%            2.100.000              167.871.126       

110 
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 
послови и спољни послови; 

                            -       0,0%                          -                                -       

111 Извршни и законодавни органи            33.698.000       9,1%                          -                33.698.000       

112 Финансијски и фискални послови              3.518.000       0,9%                          -                  3.518.000       

130 Опште услуге;            75.434.000       20,3%            1.500.000                76.934.000       

150 Опште јавне услуге - истраживање и развој;                 180.000       0,0%               600.000                     780.000       

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;            37.500.000       10,1%                          -                37.500.000       

170 Трансакције јавног дуга;            15.441.126       4,2%            15.441.126       

180 Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти                             -       0,0%                          -                                -       

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ              5.040.000       1,4%                          -                  5.040.000       

330 Судови;                   10.000       0,0%                          -                       10.000       

360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту              5.030.000       1,4%                          -                  5.030.000       

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ            41.696.323       11,2%            3.800.000                45.496.323       

411 Општи економски и комерцијални послови              2.700.000       0,7%            2.650.000                  5.350.000       

421 Пољопривреда              2.670.000       0,7%                          -                  2.670.000       

451 Друмски саобраћај              3.831.823       1,0%              3.831.823       

453 Друмски саобраћај            25.350.000       6,8%            25.350.000       

473 Туризам              7.144.500       1,9%            1.150.000                  8.294.500       

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                 856.336       0,2%                          -                     856.336       

540 Заштита животне средине - истраживање и развој;                 856.336       0,2%                 856.336       

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ            65.721.686       17,7%            4.900.000                70.621.686       
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620 Развој заједнице;            65.721.686       17,7%            4.900.000                70.621.686       

700 ЗДРАВСТВО              9.140.000       2,5%                          -                  9.140.000       

740 Услуге јавног здравства;              9.140.000       2,5%                          -                  9.140.000       

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ            24.919.000       6,7%            2.008.000                26.927.000       

810 Услуге рекреације и спорта;              5.500.000       1,5%                          -                  5.500.000       

820 Услуге културе;            17.023.000       4,6%            2.008.000                19.031.000       

830 Услуге емитовања и штампања;                 396.000       0,1%                          -                     396.000       

860 
Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом 
месту 

             2.000.000       0,5%                          -                  2.000.000       

900 ОБРАЗОВАЊЕ            44.540.200       12,0%          21.294.200                65.834.400       

911 Предшколско образовање            18.738.000       5,0%          20.084.200                38.822.200       

912 Основно образовање            17.550.000       4,7%                          -                17.550.000       

920 Средње образовање;              8.252.200       2,2%            1.210.000                  9.462.200       

  
УКУПНО          371.684.671       100,0%          69.102.200              440.786.871       
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Члан 7. 

 Капитални расходи 

Буџетски корисник Година 

Општинска управа општине Рача 2015 2016 2017 

Функционисање локалне самоуправе       
Капитално одржавање зграде ОУ    12.768.000          9.000.000        9.000.000       
Набавка опреме      2.750.000          3.000.000        3.000.000       
Набавка опреме за ГИС      3.400.000       0 0 

Јавно предузеће Дирекција за изградњу 
општине Рача 2015 2016 2017 

Изградња некатегорисаног пута у Вишевцу-
1.фаза 

7.200.000,00     

Изградња пута у Вучићу 13.000.000,00     
Изградња пута -  у МЗ Бошњане 0,00     
Изградња пута у МЗ Поповић 11.000.000,00     
Израда пројектно -техничке документације: 
за путеве, тротоаре, канализацију и др. 

100.000,00     

Општински штаб за прихват избеглих и 
расељених лица 

2015 2016 2017 

Куповина стамбених објеката 5.620.000,00  Х  Х 
Културни центар Радоје Домановић Рача 

2015 2016 2017 

Реконструкција зграде Дома културе у Рачи 220.000,00 X X 

Набавка рачунара и друге опреме 70.000,00 X X 
Народна библиотека Радоје Домановић 

Рача 2015 2016 2017 

Набавка рачунара 270.000,00 X X 
Набавка књига 230.000,00 X X 

Дечији Вртић Наша радост Рача 
2015 2016 2017 

Реконструкција зграде предшколске 
установе  

750.000,00 X X 

Набавка рачунара и друге опреме 2.240.000,00 X X 
Туристичка организација општине Рача 2015 2016 2017 
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Израда студије изводљивости са 
геостатичним испитивањима налазишта воде 
у Мирашевцу 

1.970.000,00 
X X 

Набавка рачунарске опреме 100.000,00 X X 
Месне заједнице 

2015 2016 2017 

капитално одржавање зграда и објеката 5.000.000,00 X X 
Набавка рачунара и опреме 1.000.000,00 X X 

Јавни ред и безбедност 2015 2016 2017 

Куповина опреме по специфика ПУ Рача 1.600.000,00 X X 

Буџетски фонд за развој пољопривреде 2015 2016 2016 

Уређење атарских путева         400.000       X X 
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Члан 8. 
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Опис Средства из 
буџета 

Средства из 
осталих 
извора 

Укупна 
јавна 

средства 

1 2 4 3 6 7 8 9 10 11 
1 1         СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА       
  0602    ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    
  0602-0001  Функционисање локалне самоуправе     

   111  111 Извршни и законодавни органи, финансијски и 
фискални послови и спољни послови    

    1 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3.652.000  3.652.000 
    2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 654.000  654.000 
    3 414 Социјална давања запосленима 0  0 
    4 415 Накнаде трошкова за запослене 80.000  80.000 
    5 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 10.000  10.000 
    6 422 Трошкови путовања 100.000  100.000 
    7 423 Услуге по уговору 4.000.000  4.000.000 
    8 424 Специјализоване услуге 10.000  10.000 
    9 426 Материјал 550.000  550.000 
    10 465 Остале донације, дотације и трансфери 480.000  480.000 
    11 481 Дотације невладиним организацијама 250.000  250.000 
    12 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1.000.000  1.000.000 
      Извори финансирања за функцију 111:       
     01 Приходи из буџета 10.786.000  10.786.000 
      Функција 111: 10.786.000 0 10.786.000 

      Извори финансирања за програмску активност 
0602-0001:       

     01 Приходи из буџета 10.786.000  10.786.000 
      Свега за програмску активност 0602-0001: 10.786.000 0 10.786.000 
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  0602-П1   Прослава Дана особођења Општине 11.октобар    

   111  111 Извршни и законодавни органи, финансијски и 
фискални послови и спољни послови    

    13 423 Услуге по уговору 400.000  400.000 
    14 426 Материјал 100.000  100.000 
      Извори финансирања за функцију 111:       
     01 Приходи из буџета 500.000  500.000 
      Функција 111: 500.000 0 500.000 
      Извори финансирања за пројекат 0602-П1:       
     01 Приходи из буџета 500.000  500.000 
      Свега за пројекат 0602-П1: 500.000 0 500.000 
          

  0602-П2   Прослава Општинске славе -Преподобна мати 
Параскева-Света Петка    

   111  111 Извршни и законодавни органи, финансијски и 
фискални послови и спољни послови    

    15 423 Услуге по уговору 500.000  500.000 
    16 426 Материјал 200.000  200.000 
      Извори финансирања за функцију 111:       
     01 Приходи из буџета 700.000  700.000 
      Функција 111: 700.000 0 700.000 
      Извори финансирања за пројекат 0602-П2:       
     01 Приходи из буџета 700.000  700.000 
      Свега за пројекат 0602-П2: 700.000 0 700.000 
          
      Извори финансирања за Програм 15:    
     01 Приходи из буџета 11.986.000  11.986.000 
      Свега за Програм 15: 11.986.000 0 11.986.000 
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      Извори финансирања за Главу 1:    
     01 Приходи из буџета 11.986.000  11.986.000 
      Свега за Главу 1: 11.986.000 0 11.986.000 
          
      Извори финансирања за Раздео 1:    
     01 Приходи из буџета 11.986.000  11.986.000 
      Свега за Раздео 1: 11.986.000 0 11.986.000 
          
          

2 1         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК 
ОПШТИНЕ РАЧА       

  0602    ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    
  0602-0001  Функционисање локалне самоуправе     
   111  111 Извршни и законодавни органи    
    17 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 9.647.000  9.647.000 
    18 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.748.000  1.748.000 
    19 414 Социјална давања запосленима 200.000  200.000 
    20 415 Накнаде трошкова за запослене 180.000  180.000 
    21 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 100.000  100.000 
    22 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 410.000  410.000 
    23 422 Трошкови путовања 846.000  846.000 
    24 423 Услуге по уговору 4.600.000  4.600.000 
    25 424 Специјализоване услуге 750.000  750.000 
    26 426 Материјал 2.094.000  2.094.000 
    27 465 Остале донације, дотације и трансфери 1.137.000  1.137.000 
      Извори финансирања за функцију 111:       
     01 Приходи из буџета 21.712.000  21.712.000 
      Функција 111: 21.712.000 0 21.712.000 

      Извори финансирања за програмску активност 
0602-0001:       

     01 Приходи из буџета 21.712.000  21.712.000 
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      Свега за програмску активност 0602-0001: 21.712.000 0 21.712.000 
          
      Извори финансирања за Програм 15:    
     01 Приходи из буџета 21.712.000  21.712.000 
      Свега за Програм 15: 21.712.000 0 21.712.000 
          
      Извори финансирања за Главу 1:    
     01 Приходи из буџета 21.712.000  21.712.000 
      Свега за Главу 1: 21.712.000 0 21.712.000 
          
      Извори финансирања за Раздео 2:    
     01 Приходи из буџета 21.712.000  21.712.000 
      Свега за Раздео 2: 21.712.000 0 21.712.000 
          
          
3 1         ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО       
  0602    ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    
  0602-0004  Општинско јавно правобранилаштво    
   330  330 Судови    
    28 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1.000  1.000 
    29 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.000  1.000 
    30 413 Накнаде у натури 1.000  1.000 
    31 414 Социјална давања запосленима 1.000  1.000 
    32 421 Стални трошкови 1.000  1.000 
    33 422 Трошкови путовања 1.000  1.000 
    34 423 Услуге по уговору 1.000  1.000 
    35 424 Специјализоване услуге 1.000  1.000 
    36 425 Текуће поправке и одржавање 1.000  1.000 
    37 465 Остале донације, дотације и трансфери 1.000  1.000 
    217 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали   0 
      Извори финансирања за функцију 330:       
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     01 Приходи из буџета 10.000  10.000 
      Функција 330: 10.000 0 10.000 

      Извори финансирања за програмску активност 
0602-0004:       

     01 Приходи из буџета 10.000  10.000 
      Свега за програмску активност 0602-0004: 10.000 0 10.000 
          
      Извори финансирања за Програм 15:    
     01 Приходи из буџета 10.000  10.000 
      Свега за Програм 15: 10.000 0 10.000 
          
      Извори финансирања за Главу 1:    
     01 Приходи из буџета 10.000  10.000 
      Свега за Главу 1: 10.000 0 10.000 
          
      Извори финансирања за Раздео 3:    
     01 Приходи из буџета 10.000  10.000 
      Свега за Раздео 2: 10.000 0 10.000 
          
          
4 1         ОПШТИНСКА УПРАВА       
          
  1501    ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ    

  1501-0002  Имплементација Акционог плана запошљавања-
јавни радови    

   411  411 Општи економски и комерцијални послови    
    42 422 Трошкови путовања 0 0 0 
    43 423 Услуге по уговору 1.500.000 650.000 2.150.000 
      Извори финансирања за функцију 411:       
     01 Приходи из буџета 1.500.000  1.500.000 
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     07 Трансфери од других нивоа власти  650.000 650.000 
      Функција 411: 1.500.000 650.000 2.150.000 

      Извори финансирања за програмску активност 
1501-0001:       

     01 Приходи из буџета 1.500.000  1.500.000 
     07 Трансфери од других нивоа власти  650.000 650.000 
      Свега за програмску активност 1501-0001: 1.500.000 650.000 2.150.000 

  1501-0003  Заштита у ванредним ситуацијама-ЦИВИЛНА 
ЗАШТИТА    

   360  360 Цивилна одбрана    
    44 422 Трошкови путовања 50.000  50.000 
    45 423 Услуге по уговору 50.000  50.000 
    46 424 Специјализоване услуге 1.550.000  1.550.000 
    47 425 Текуће поправке и одржавање 50.000  50.000 
    48 426 Материјал 50.000  50.000 
    218 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 30.000  30.000 

    49 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед 
елементарних непогода или других природних узрока 1.000.000  1.000.000 

    50 511 Зграде и грађевински објекти 0  0 
    51 512 Машине и опрема 50.000  50.000 
      Извори финансирања за функцију 360:       
     01 Приходи из буџета 2.830.000  2.830.000 
      Функција 360: 2.830.000 0 2.830.000 

      Извори финансирања за програмску активност 
1501-0003:       

     01 Приходи из буџета 2.830.000  2.830.000 
      Свега за Програмску активност 1501-0003: 2.830.000 0 2.830.000 
          
  1501-П1   Увођење географског информационог система    
   411  411 Општи економски и комерцијални послови    
    52 422 Трошкови путовања 0  0 
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    53 423 Услуге по уговору 0  0 
    54 512 Машине и опрема 600.000 2.000.000 2.600.000 
    219 515 Нематеријална имовина 600.000  600.000 
      Извори финансирања за функцију 411:       
     01 Приходи из буџета 1.200.000  1.200.000 
     06 Донације од међународних организација  2.000.000 2.000.000 
      Функција 411: 1.200.000 2.000.000 3.200.000 
      Извори финансирања за Пројекат 1501-П1       
     01 Приходи из буџета 1.200.000  1.200.000 
     06 Донације од међународних организација  2.000.000 2.000.000 
      Свега за Пројекат 1501-П1: 1.200.000 2.000.000 3.200.000 

 
 0601-0001  Јавни ред и безбедност     

   360  360 Јавни ред и безбедност некласификована на другом месту   
    55 422 Трошкови путовања 100.000  100.000 
    56 423 Услуге по уговору 100.000  100.000 
    57 424 Специјализоване услуге 400.000  400.000 
    58 512 Машине и опрема 1.600.000  1.600.000 
      Извори финансирања за функцију 360:       
     01 Приходи из буџета 2.200.000  2.200.000 
      Функција 360: 2.200.000 0 2.200.000 

      Извори финансирања за Програмску активност 
0601-0001:       

     01 Приходи из буџета 2.200.000  2.200.000 
      Свега за Програмску активност 0601-0001: 2.200.000 0 2.200.000 
          
      Извори финансирања за Програм 3:    
     01 Приходи из буџета 5.030.000  5.030.000 
     06 Донације од међународних организација  2.000.000 2.000.000 
     07 Трансфери од других нивоа власти  650.000 650.000 
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      Свега за Програм 3: 5.030.000 2.650.000 7.680.000 
          

  0602-0011  Дотације верским организацијама и удружењима 
грађана по јавном позиву    

   860  860 Функција: Рекреација, спорт и вере некласификоване 
на другом месту    

      Дотације верским организацијама и удружењима 
грађана    

    59 481 Дотације невладиним организацијама 2.000.000 0 2.000.000 
      Извори финансирања за функцију 860:       
     01 Приходи из буџета 2.000.000  2.000.000 
     07 Трансфери од других нивоа власти  0 0 
      Функција 860: 2.000.000 0 2.000.000 

      Извори финансирања за Програмску активност 
0602-0011:       

     01 Приходи из буџета 2.000.000  2.000.000 
     07 Трансфери од других нивоа власти  0 0 
      Свега за Програмску активност 0602-0011: 2.000.000 0 2.000.000 
          
          
          
          

  0901-0005  Програмска активност:Општински штаб за 
прихват избеглих и расељених лица    

   070  70 Функција: Социјална заштита некласификована на 
другом месту    

    60 421 Стални трошкови  4.350.000 4.350.000 
    61 422 Трошкови путовања  250.000 250.000 
    62 423 Услуге по уговору  2.000.000 2.000.000 
    63 424 Специјализоване услуге  2.000.000 2.000.000 
    64 426 Материјал 2.380.000 20.400.000 22.780.000 
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    65 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета  2.000.000 2.000.000 
    66 511 Зграде и грађевински објекти 2.120.000 4.000.000 6.120.000 
      Извори финансирања за функцију 070:       
     07 Трансфери од других нивоа власти  35.000.000 35.000.000 
      Функција 070: 4.500.000 35.000.000 39.500.000 

      Извори финансирања за Програмску активност 
0901-0005:       

     01 Приходи из буџета 4.500.000  4.500.000 
     07 Трансфери од других нивоа власти  35.000.000 35.000.000 
      Свега за Програмску активност 0901-0005: 4.500.000 35.000.000 39.500.000 
          
      Извори финансирања за Програм 11:    
     01 Приходи из буџета 6.500.000  6.500.000 
      Свега за Програм 11: 6.500.000 0 6.500.000 
          
          
  1801    ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА   

  1801-0001  Функционисање установа примарне здравствене 
заштите    

   740  740 Услуге јавног здравства    

    67 464 Дотације организацијама обавезног социјалног 
осигурања 9.140.000  9.140.000 

      Извори финансирања за функцију 740:       
     01 Приходи из буџета 9.140.000  9.140.000 
      Функција 740: 9.140.000 0 9.140.000 

      Извори финансирања за Програмску активност 
1801-0001:       

     01 Приходи из буџета 9.140.000  9.140.000 
      Свега за Програмску активност 1801-0001: 9.140.000 0 9.140.000 
          
  1301    ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ    
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  1301-0001  Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима    

   810  810 Услуге рекреације и спорта    
    68 481 Дотације невладиним организацијама 5.500.000  5.500.000 
      Извори финансирања за функцију 810:       
     01 Приходи из буџета 5.500.000  5.500.000 
      Функција 810: 5.500.000 0 5.500.000 

      Извори финансирања за Програмску активност 
1301-0001:       

     01 Приходи из буџета 5.500.000  5.500.000 
      Свега за Програмску активност 1301-0001: 5.500.000 0 5.500.000 
          
          
  0602    ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    
  0602-0001  Функционисање локалне самоуправе     
   130  130 Опште јавне услуге    
    69 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 22.798.000  22.798.000 
    70 412 Социјални доприноси на терет послодавца 3.846.000  3.846.000 
    71 413 Накнаде у натури 70.000  70.000 
    72 414 Социјална давања запосленима 450.000  450.000 
    73 415 Накнаде трошкова за запослене 1.100.000  1.100.000 
    74 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 150.000  150.000 
    75 421 Стални трошкови 9.728.000  9.728.000 
    76 422 Трошкови путовања 1.000.000  1.000.000 
    77 423 Услуге по уговору 5.100.000  5.100.000 
    78 424 Специјализоване услуге 1.971.000  1.971.000 
    79 425 Текуће поправке и одржавање 1.200.000  1.200.000 
    80 426 Материјал 5.208.000  5.208.000 
    81 465 Остале донације, дотације и трансфери 3.045.000  3.045.000 
    82 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 2.300.000  2.300.000 
    83 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 850.000  850.000 
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    220 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 2.500.000  2.500.000 
    84 511 Зграде и грађевински објекти 11.268.000 1.500.000 12.768.000 
    85 512 Машине и опрема 2.750.000  2.750.000 
    221 621 Набавка финансијске имовине 100.000  100.000 
      Извори финансирања за функцију 130:       
     01 Приходи из буџета 75.434.000  75.434.000 
        Функција 112:     0 
      Извори финансирања за функцију 130:       
     01 Приходи из буџета 75.434.000  75.434.000 
     07 Трансфери од других нивоа власти  1.000.000 1.000.000 
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  500.000 500.000 
      Функција 130: 75.434.000 1.500.000 76.934.000 

      Извори финансирања за Програмску активност 
0602-0001:       

     01 Приходи из буџета 75.434.000  75.434.000 
     07 Трансфери од других нивоа власти  1.000.000 1.000.000 
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  500.000 500.000 
      Свега за Програмску активност 0602-0001: 75.434.000 1.500.000 76.934.000 
          
  0602-0003  Управљање јавним дугом    
   170  170 Управљање јавним дугом    
    86 441 Отплата домаћих камата 3.500.000  3.500.000 
    87 444 Пратећи трошкови задуживања 100.000  100.000 
    88 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 11.841.126  11.841.126 
      Извори финансирања за функцију 170:       
     01 Приходи из буџета 4.073.743  4.073.743 
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 11.367.383  11.367.383 
      Функција 170: 15.441.126 0 15.441.126 

      Извори финансирања за Програмску активност 
0602-0003:       

     01 Приходи из буџета 4.073.743  4.073.743 
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     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 11.367.383  11.367.383 
      Свега за Програмску активност 0602-0003: 15.441.126 0 15.441.126 
          
  0602-0006  Информисање    
   830  830 Услуге емитовања и издаваштва    
    89 423 Услуге по уговору 396.000  396.000 
      Извори финансирања за функцију 830:       
     01 Приходи из буџета 396.000  396.000 
      Функција 830: 396.000 0 396.000 

      Извори финансирања за Програмску активност 
0602-0006:       

     01 Приходи из буџета 396.000  396.000 
      Свега за Програмску активност 0602-0006: 396.000 0 396.000 
          
          
  0602-0009  Програмска активност: Резерве    
   112  112 Финансијски и фискални послови    
    90 49911 Стална резерва 500.000  500.000 
    91 49912 Текућа резерва 3.018.000  3.018.000 
      Извори финансирања за функцију 112:       
     01 Приходи из буџета 3.518.000  3.518.000 
      Функција 112: 3.518.000 0 3.518.000 

      Извори финансирања за Програмску активност 
0602-0009:       

     01 Приходи из буџета 3.518.000  3.518.000 
      Свега за Програмску активност 0602-0009: 3.518.000 0 3.518.000 
          
          
      Извори финансирања за Програм 15:    
     01 Приходи из буџета 83.421.743  83.421.743 
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      Свега за Програм 15: 83.421.743 0 83.421.743 
          
      Извори финансирања за Главу 1:    
     01 Приходи из буџета 109.591.743  109.591.743 
      Свега за Главу 1: 109.591.743 0 109.591.743 
          

          
          
4 2     МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ    
  0602    ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    
  0602-0002  Месне заједнице    

   160  160 Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту;    

    92 421 Стални трошкови 3.000.000  3.000.000 
    93 423 Услуге по уговору 3.400.000  3.400.000 
    94 424 Специјализоване услуге 1.000.000  1.000.000 
    95 425 Текуће поправке и одржавање 17.000.000  17.000.000 
    96 426 Материјал 3.000.000  3.000.000 
    97 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 50.000  50.000 
    98 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 4.000.000  4.000.000 

    99 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед 
елементарних непогода или других природних узрока 0  0 

    100 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 
државних органа 50.000  50.000 

    101 511 Зграде и грађевински објекти 5.000.000  5.000.000 
    102 512 Машине и опрема 1.000.000  1.000.000 
      Извори финансирања за функцију 160:       
     01 Приходи из буџета 37.500.000  37.500.000 
      Функција 160: 37.500.000 0 37.500.000 

      Извори финансирања за Програмску активност 
0602-0002:       
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     01 Приходи из буџета 37.500.000  37.500.000 
      Свега за Програмску активност 0602-0002: 37.500.000 0 37.500.000 
          
      Извори финансирања за Програм 15:    
     01 Приходи из буџета 37.500.000  37.500.000 
      Свега за Програм 15: 37.500.000 0 37.500.000 
          
      Извори финансирања за Главу 2:    
     01 Приходи из буџета 37.500.000  37.500.000 
      Свега за Главу 2: 37.500.000 0 37.500.000 
          
          
4 4         КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ        
  0602    ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    
  0602-0007  Канцеларија за младе    
   150  150 Опште јавне услуге - истраживање и развој    
    103 421 Стални трошкови 5.000 10.000 15.000 
    104 422 Трошкови путовања 10.000 20.000 30.000 
    105 423 Услуге по уговору 80.000 500.000 580.000 
    106 424 Специјализоване услуге 20.000  20.000 
    105 425 Текуће поправке и одржавање   0 
    107 426 Материјал 65.000 70.000 135.000 
    222 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0  0 
      Извори финансирања за функцију 150:       
     01 Приходи из буџета 180.000  180.000 
     07 Трансфери од других нивоа власти  600.000 600.000 
      Функција 150: 180.000 600.000 780.000 

      Извори финансирања за Програмску активност 
0602-0007:       

     01 Приходи из буџета 180.000  180.000 
     07 Трансфери од других нивоа власти  600.000 600.000 
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      Свега за Програмску активност 0602-0007: 180.000 600.000 780.000 
          
      Извори финансирања за Програм 15:    
     01 Приходи из буџета 180.000  180.000 
     07 Трансфери од других нивоа власти  600.000 600.000 
      Свега за Програм 15: 180.000 600.000 780.000 
          
      Извори финансирања за Главу 4:    
     01 Приходи из буџета 180.000  180.000 
     07 Трансфери од других нивоа власти  600.000 600.000 
      Свега за Главу 4: 180.000 600.000 780.000 
          
          
          
          
          
4 5         ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ       
  0101    ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ    
  0101-0001  Унапређење  услова за пољопривредну делатност    
   421  421 Пољопривреда    
    108 422 Трошкови путовања 150.000  150.000 
    109 423 Услуге по уговору  1.620.000  1.620.000 
    110 511 Зграде и грађевински објекти  400.000  400.000 
      Извори финансирања за функцију 421:       
     01 Приходи из буџета 2.170.000  2.170.000 
      Функција 421: 2.170.000 0 2.170.000 

      Извори финансирања за Програмску активност 
0101-0001:       

     01 Приходи из буџета 2.170.000  2.170.000 
      Свега за Програмску активност 0101-0001: 2.170.000 0 2.170.000 
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  0101-0002  Планиране остале мере у пољопривреди    
   421  421 Пољопривреда    
    111 423 Услуге по уговору 250.000  250.000 
    112 481 Дотације невладиним организацијама 250.000  250.000 
      Извори финансирања за функцију 421:       
     01 Приходи из буџета 500.000  500.000 
      Функција 421: 500.000 0 500.000 

      Извори финансирања за Програмску активност 
0101-0002:       

     01 Приходи из буџета 500.000  500.000 
      Свега за Програмску активност 0101-0002: 500.000 0 500.000 
          
      Извори финансирања за Програм 5:    
     01 Приходи из буџета 2.670.000  2.670.000 
      Свега за Програм 5: 2.670.000 0 2.670.000 
          
      Извори финансирања за Главу 4:    
     01 Приходи из буџета 2.670.000  2.670.000 
      Свега за Главу 4: 2.670.000 0 2.670.000 
          
          
          
          

4 6         ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ 
РАЧА"       

  1101    ПРОГРАМ 1:     
  1101-0001    Стратешко, просторно и урбанистичко планирање , одржавање и изградња  
   620  620 Развој заједнице    
    224 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 512.000  512.000 
    225 412 Социјални доприноси на терет послодавца 92.000  92.000 
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    226 414 Социјална давања запосленима 20.000  20.000 
    227 415 Накнаде за запослене 30.000  30.000 
    228 421 Стални трошкови 12.300.000  12.300.000 
    229 422 Трошкови путовања 0  0 
    230 423 Услуге по уговору 2.230.000  2.230.000 
    231 424 Специјализоване услуге 970.000  970.000 
    232 425 Текуће поправке и одржавање 34.460.104 4.050.000 38.510.104 
    233 426 Материјал 1.530.620  1.530.620 
    234 465 Остале дотације и трансфери по закону 90.000  90.000 
    235 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 400.000  400.000 
    236 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 100.000  100.000 

    237 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 
државних органа 100.000  100.000 

    238 511 Зграде и грађевински објекти 5.347.235 850.000 6.197.235 
      Извори финансирања за функцију 620:       
     01 Приходи из буџета 58.181.959  58.181.959 
     07 Трансфери од других нивоа власти  4.050.000 4.050.000 
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  850.000 850.000 
      Функција 620: 58.181.959 4.900.000 63.081.959 

      Извори финансирања за програмску активност 
1101-0001:       

          
  1101-П1   Изградња некатегорисаног пута Вишевац-1.фаза    
   453   Друмски саобраћај    
          
    239 511 Зграде и грађевински објекти 5.000.000  5.000.000 
      Извори финансирања за функцију 453:       
     01 Приходи из буџета 5.000.000  5.000.000 
      Функција 453: 5.000.000 0 5.000.000 
      Извори финансирања за Пројекат 1502-П1:       
     01 Приходи из буџета 5.000.000  5.000.000 
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      Свега за Пројекат 1101-П1: 5.000.000 0 5.000.000 
  1101-П2   Изградња некатегорисаног пута Вучић    
   453   Друмски саобраћај    
          
    240 511 Зграде и грађевински објекти 11.100.000  11.100.000 
      Извори финансирања за функцију 453:       
     01 Приходи из буџета 11.100.000  11.100.000 
      Функција 453: 11.100.000 0 11.100.000 
      Извори финансирања за Пројекат 1101-П2:       
     01 Приходи из буџета 11.100.000  11.100.000 
      Свега за Пројекат 1101-П2: 11.100.000 0 11.100.000 
          
  1101-П3   Изградња некатегорисаног пута Поповић Л-11    
   453   Друмски саобраћај    
          
    241 511 Зграде и грађевински објекти 9.150.000  9.150.000 
      Извори финансирања за функцију 453:       
     01 Приходи из буџета 9.150.000  9.150.000 
      Функција 453: 9.150.000 0 9.150.000 
      Извори финансирања за Пројекат 1101-П3:       
     01 Приходи из буџета 9.150.000  9.150.000 
      Свега за Пројекат 1101-П3: 9.150.000 0 9.150.000 
          
  1101-П4   Изградња некатегорисаног пута Бошњане    
   453   Друмски саобраћај    
          
    242 511 Зграде и грађевински објекти 0  0 
      Извори финансирања за функцију 453:       
     01 Приходи из буџета 0  0 
      Функција 453: 0 0 0 
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      Извори финансирања за Пројекат 1101-П4:       
     01 Приходи из буџета 0  0 
      Свега за Пројекат 1101-П4: 0 0 0 
          

  1101-П5   Израда пројектно-техничке документације за 
путеве, тротоаре, канализацију и др.    

   453   Друмски саобраћај    
          
    243 511 Зграде и грађевински објекти 100.000  100.000 
      Извори финансирања за функцију 453:       
     01 Приходи из буџета 100.000  100.000 
      Функција 453: 100.000 0 100.000 
      Извори финансирања за Пројекат 1101-П5:       
     01 Приходи из буџета 100.000  100.000 
      Свега за Пројекат 1101-П5: 100.000 0 100.000 
     15 Неутрошена средства донација из претходних година   0 
     16 Родитељски динар за ваннаставне активности   0 
      Свега за Програмску активност 0401-0002: 100.000 0 100.000 
          

  0401-0004  Заштита природних вредности и унапређење 
подручја са природним својствима    

   540   Заштита биљног и животињског света и крајолика;    
    121 421 Стални трошкови 455.047  455.047 
    122 423 Услуге по уговору 278.200  278.200 
    125 511 Зграде и грађевински објекти 123.089  123.089 
      Извори финансирања за функцију 540:       
     01 Приходи из буџета 856.336  856.336 
      Функција 540: 856.336 0 856.336 

      Извори финансирања за Програмску активност 
0401-0004:       
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     01 Приходи из буџета 856.336  856.336 
      Свега за Програмску активност 0401-0004: 856.336 0 856.336 

          
      Извори финансирања за Програм 6:    
     01 Приходи из буџета 84.288.295  84.288.295 
     07 Трансфери од других нивоа власти  4.050.000 4.050.000 
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  850.000 850.000 
      Свега за Програм 6: 84.288.295 4.900.000 89.188.295 
          
      Извори финансирања за Главу 4:    
     01 Приходи из буџета 84.288.295  84.288.295 
     07 Трансфери од других нивоа власти  4.050.000 4.050.000 
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година  850.000 850.000 
      Свега за Главу 4: 84.288.295 4.900.000 89.188.295 
          
          

4 8         ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ 
РАЧА    

  1502    ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА    
  1502-0001  Управљањем развојем туризма    
   473  473 Туризам    
    126 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 796.500  796.500 
    127 412 Социјални доприноси на терет послодавца 146.000  146.000 
    128 413 Накнаде у натури 0  0 
    129 414 Социјална давања запосленима 0  0 
    130 415 Накнаде трошкова за запослене 0  0 
    131 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 0  0 
    132 417 Посланички додатак 0  0 
    133 418 Судијски додатак. 0  0 
    128 421 Стални трошкови 49.000  49.000 
    129 422 Трошкови путовања 215.000  215.000 
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    130 423 Услуге по уговору 750.000  750.000 
    131 425 Текуће поправке и одржавање 20.000  20.000 
    132 426 Материјал 240.000  240.000 
    133 465 Остале донације, дотације и трансфери 172.000  172.000 
    134 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 116.000  116.000 
    135 512 Машине и опрема 100.000  100.000 
      Извори финансирања за функцију 473:       
     01 Приходи из буџета 2.604.500  2.604.500 
      Функција 473: 2.604.500 0 2.604.500 

      Извори финансирања за Програмску активност 
1502-0001:       

     01 Приходи из буџета 2.604.500  2.604.500 
      Свега за Програмску активност 1502-0001: 2.604.500 0 2.604.500 
          
  1502-0002  Туристичка промоција    
   473  473 Туризам    
    136 423 Услуге по уговору 1.810.000  1.810.000 
    137 424 Специјализоване услуге 70.000  70.000 
    138 426 Материјал 20.000  20.000 
      Извори финансирања за функцију 473:       
     01 Приходи из буџета 1.900.000  1.900.000 
      Функција 473: 1.900.000 0 1.900.000 

      Извори финансирања за Програмску активност 
1502-0002:       

     01 Приходи из буџета 1.900.000  1.900.000 
      Свега за Програмску активност 1502-0002: 1.900.000 0 1.900.000 
          
  1502-П1   Карађорђеви дани    
   473  473 Туризам    
    139 423 Услуге по уговору 1.360.000  1.360.000 
    140 426 Материјал 110.000  110.000 
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      Извори финансирања за функцију 473:       
     01 Приходи из буџета 1.470.000  1.470.000 
      Функција 473: 1.470.000 0 1.470.000 
      Извори финансирања за Пројекат 1502-П1:       
     01 Приходи из буџета 1.470.000  1.470.000 
      Свега за Пројекат 1502-П1: 1.470.000 0 1.470.000 
          

  1502-П2   Новогодишње украшавање и прослава Бадње 
вечери    

   473  473 Туризам    
    141 423 Услуге по уговору 150.000  150.000 
    142 424 Специјализоване услуге 50.000  50.000 
    143 425 Текуће поправке и одржавање 150.000  150.000 
      Извори финансирања за функцију 473:       
     01 Приходи из буџета 350.000  350.000 
      Функција 473: 350.000 0 350.000 
      Извори финансирања за Пројекат 1502-П2:       
     01 Приходи из буџета 350.000  350.000 
      Свега за Пројекат 1502-П2: 350.000 0 350.000 
          
  1502-П3   Израда студије минералних извора у Мирашевцу    
   473  473 Туризам    
    144 511 Зграде и грађевински објекти 820.000 1.150.000 1.970.000 
      Извори финансирања за функцију 473:       
     01 Приходи из буџета 820.000  820.000 
     07 Трансфери од других нивоа власти  1.150.000 1.150.000 
      Функција 473: 820.000 1.150.000 1.970.000 
      Извори финансирања за Пројекат 1502-П3:       
     01 Приходи из буџета 820.000  820.000 
     07 Трансфери од других нивоа власти  1.150.000 1.150.000 
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      Свега за Пројекат 1502-П3: 820.000 1.150.000 1.970.000 
          
          
      Извори финансирања за Програм 4:    
     01 Приходи из буџета 7.144.500  7.144.500 
     07 Трансфери од других нивоа власти  1.150.000 1.150.000 
      Свега за Програм 4: 7.144.500 1.150.000 8.294.500 
          
      Извори финансирања за Главу 5:    
     01 Приходи из буџета 7.144.500  7.144.500 
     07 Трансфери од других нивоа власти  1.150.000 1.150.000 
      Свега за Главу 5: 7.144.500 1.150.000 8.294.500 
          

      ФОНД ЗА ЛОКАЛНЕ И НЕКАТЕГОРИСАНЕ ПУТЕВЕ   

4 6             
          
  0701-0001      
   451   Друмски саобраћај    
    145 421 Стални трошкови 30.481  30.481 
    146 422 Трошкови путовања 10.232  10.232 
    147 423 Услуге по уговору 3.238.135  3.238.135 
    152 424 Специјализоване услуге 337.338  337.338 
    153 425 Текуће поправке и одржавање 128.408  128.408 
    148 426 Материјал 47.040  47.040 
    149 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 189  189 

    150 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 
државних органа 40.000  40.000 

      Извори финансирања за функцију 451:       
     01 Приходи из буџета 3.831.823  3.831.823 
      Функција 451: 3.831.823 0 3.831.823 
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      Извори финансирања за Програмску активност 
0701-0001:       

     01 Приходи из буџета 3.831.823  3.831.823 
      Свега за Програмску активност 0701-0001: 3.831.823 0 3.831.823 

 7     ФОНД ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ    

  1101-0002  Уређивање грађевинског земљишта    
   620   Развој заједнице    
    113 421 Стални трошкови 4.542.286  4.542.286 
    114 423 Услуге по уговору 362.662  362.662 
    115 424 Специјализоване услуге 85.514  85.514 
    116 425 Текуће поправке и одржавање 2.536.490  2.536.490 
    117 426 Материјал 12.775  12.775 
      Извори финансирања за функцију 620:       
     01 Приходи из буџета 7.539.727  7.539.727 
      Функција 620: 7.539.727 0 7.539.727 

      Извори финансирања за Програмску активност 
1101-0002:       

     01 Приходи из буџета 7.539.727  7.539.727 
      Свега за Програмску активност 1101-0002: 7.539.727 0 7.539.727 
          
      Извори финансирања за Програм 4:    
     01 Приходи из буџета 11.371.550  11.371.550 
      Свега за Програм 4: 11.371.550 0 11.371.550 
          
      Извори финансирања за Главу 6:    
     01 Приходи из буџета 11.371.550  11.371.550 
      Свега за Главу 6: 11.371.550 0 11.371.550 
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4 8.1         НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ"       
  1201    ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ    
  1201-0001  Функционисање локалних установа културе    
   820  820 Услуге културе    
    160 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1.550.000  1.550.000 
    161 412 Социјални доприноси на терет послодавца 280.000  280.000 
    162 414 Социјална давања запосленима 150.000 60.000 210.000 
    163 415 Накнаде трошкова за запослене 35.000  35.000 
    164 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 150.000  150.000 
    165 421 Стални трошкови 116.000 30.000 146.000 
    166 422 Трошкови путовања 75.000 30.000 105.000 
    167 423 Услуге по уговору 766.000 11.000 777.000 
    168 424 Специјализоване услуге 90.000  90.000 
    169 425 Текуће поправке и одржавање 20.000  20.000 
    170 426 Материјал 330.000 15.000 345.000 
    171 465 Остале донације, дотације и трансфери 206.000  206.000 
    172 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 17.000  17.000 
    173 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 8.000  8.000 
    174 511 Зграде и грађевински објекти 5.000  5.000 
    175 512 Машине и опрема 50.000 20.000 70.000 
    176 515 Нематеријална имовина 450.000 30.000 480.000 
      Извори финансирања за функцију 820:       
     01 Приходи из буџета 4.298.000  4.298.000 
     04 Сопствени приходи буџетских корисника  136.000 136.000 
     07 Трансфери од других нивоа власти  60.000 60.000 
      Функција 820: 4.298.000 196.000 4.494.000 

      Извори финансирања за програмску активност 
1201-0001:       

     01 Приходи из буџета 4.298.000  4.298.000 
     04 Сопствени приходи буџетских корисника  136.000 136.000 
     07 Трансфери од других нивоа власти  60.000 60.000 
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      Свега за програмску активност 1201-0001: 4.298.000 196.000 4.494.000 
          
  1201-П1   Публикација књиге     
   820  820 Услуге културе    
    177 423 Услуге по уговору  220.000 220.000 
      Извори финансирања за функцију 820:       
     07 Трансфери од других нивоа власти  220.000 220.000 
      Функција 820: 0 220.000 220.000 
      Извори финансирања за пројекат 1201-П1:       
     07 Трансфери од других нивоа власти  220.000 220.000 
      Свега за пројекат 1201-П1: 0 220.000 220.000 
          
      Извори финансирања за Програм 13:    
     01 Приходи из буџета 4.298.000  4.298.000 
     04 Сопствени приходи буџетских корисника  136.000 136.000 
     07 Трансфери од других нивоа власти  280.000 280.000 
      Свега за Програм 13: 4.298.000 416.000 4.714.000 
          
      Извори финансирања за Главу 8.1:    
     01 Приходи из буџета 4.298.000  4.298.000 
     04 Сопствени приходи буџетских корисника  136.000 136.000 
     07 Трансфери од других нивоа власти  280.000 280.000 
      Свега за Главу 8.1: 4.298.000 416.000 4.714.000 
          
4 8.2 820       КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ"       
  1201    ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ    
  1201-0001  Функционисање локалних установа културе    
   820  820 Услуге културе    
    178 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2.770.000  2.770.000 
    179 412 Социјални доприноси на терет послодавца 500.000  500.000 
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    180 413 Накнаде у натури 10.000  10.000 
    181 414 Социјална давања запосленима 892.000 842.000 1.734.000 
    182 415 Накнаде трошкова за запослене 110.000  110.000 
    183 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 20.000 10.000 30.000 
    184 421 Стални трошкови 1.251.000 5.000 1.256.000 
    185 422 Трошкови путовања 465.000 16.000 481.000 
    186 423 Услуге по уговору 4.272.000 65.000 4.337.000 
    187 424 Специјализоване услуге 190.000 10.000 200.000 
    188 425 Текуће поправке и одржавање 720.000 10.000 730.000 
    189 426 Материјал 873.000 29.000 902.000 
    190 465 Остале донације, дотације и трансфери 357.000  357.000 
    239 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 0  0 
    240 481 Дотације невладиним организацијама 0  0 
    241 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 5.000  5.000 
    191 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 0 5.000 5.000 
    192 511 Зграде и грађевински објекти 220.000  220.000 
    193 512 Машине и опрема 70.000  70.000 
      Извори финансирања за функцију 820: 12.725.000     
     01 Приходи из буџета 12.725.000  12.725.000 
     04 Сопствени приходи буџетских корисника  150.000 150.000 
     07 Трансфери од других нивоа власти  842.000 842.000 
      Функција 820: 12.725.000 992.000 13.717.000 

      Извори финансирања за програмску активност 
1201-0001:       

     01 Приходи из буџета 12.725.000  12.725.000 
     04 Сопствени приходи буџетских корисника  150.000 150.000 
     07 Трансфери од других нивоа власти  842.000 842.000 
      Свега за програмску активност 1201-0001: 12.725.000 992.000 13.717.000 
          
          
      Извори финансирања за Програм 13:    
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     01 Приходи из буџета 12.725.000  12.725.000 
     04 Сопствени приходи буџетских корисника  150.000 150.000 
     07 Трансфери од других нивоа власти  842.000 842.000 
      Свега за Програм 13: 12.725.000 992.000 13.717.000 
          
      Извори финансирања за Главу 8.2:    
     01 Приходи из буџета 12.725.000  12.725.000 
     04 Сопствени приходи буџетских корисника  150.000 150.000 
     07 Трансфери од других нивоа власти  842.000 842.000 
      Свега за Главу 8.2: 12.725.000 992.000 13.717.000 
          
          
          

  1201-П3   Пројекат: Подстицање младих општине Рача кроз 
очување народне традиције    

   820  820 Услуге културе    
    194 423 Услуге по уговору  500.000 500.000 
    195 426 Материјал  100.000 100.000 
      Извори финансирања за функцију 820:       
     07 Трансфери од других нивоа власти  600.000 600.000 
      Функција 820: 0 600.000 600.000 
      Извори финансирања за пројекат 1201-П3:       
     07 Трансфери од других нивоа власти  600.000 600.000 
      Свега за пројекат 1201-П3: 0 600.000 600.000 
          
      Извори финансирања за Програм 13:    
     01 Приходи из буџета 12.725.000  12.725.000 
     04 Сопствени приходи буџетских корисника  150.000 150.000 
     07 Трансфери од других нивоа власти  1.442.000 1.442.000 
      Свега за Програм 13: 12.725.000 1.592.000 14.317.000 
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4 9         ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  "НАШA 
РАДОСТ"       

  2001    ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ    
  2001-0001  Функционисање предшколских установа    
   911  911 Предшколско образовање    
    196 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 10.473.000 4.800.000 15.273.000 
    197 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.495.000 859.200 3.354.200 
    198 413 Накнаде у натури 1.000 100.000 101.000 
    199 414 Социјална давања запосленима 274.000 2.056.000 2.330.000 
    200 415 Накнаде трошкова за запослене 410.000 45.000 455.000 
    201 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 335.000 155.000 490.000 
    202 421 Стални трошкови 1.895.000 1.735.000 3.630.000 
    203 422 Трошкови путовања 5.000 477.000 482.000 
    204 423 Услуге по уговору 10.000 1.015.000 1.025.000 
    205 424 Специјализоване услуге 30.000 827.000 857.000 
    206 425 Текуће поправке и одржавање 20.000 963.000 983.000 
    207 426 Материјал 1.512.000 3.485.000 4.997.000 
    208 465 Остале донације, дотације и трансфери 1.177.000 509.000 1.686.000 
    209 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 91.000 58.000 149.000 
    210 483 Новчане казне и пенали по решењу судова  20.000 20.000 
    211 511 Зграде и грађевински објекти  750.000 750.000 
    212 512 Машине и опрема 10.000 2.230.000 2.240.000 
      Извори финансирања за функцију 911:       
     01 Приходи из буџета 18.738.000  18.738.000 
     04 Сопствени приходи буџетских корисника  10.755.200 10.755.200 
     07 Трансфери од других нивоа власти  8.399.000 8.399.000 
     08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица  930.000 930.000 
      Функција 911: 18.738.000 20.084.200 38.822.200 

      Извори финансирања за програмску активност 
2001-0001:       
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     01 Приходи из буџета 18.738.000  18.738.000 
      Свега за програмску активност 2001-0001: 18.738.000 0 18.738.000 
          
      Извори финансирања за Програм 13:    
     01 Приходи из буџета 18.738.000  18.738.000 
     04 Сопствени приходи буџетских корисника  10.755.200 10.755.200 
     07 Трансфери од других нивоа власти  8.399.000 8.399.000 
     08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица  930.000 930.000 
      Свега за Програм 13: 18.738.000 20.084.200 38.822.200 
          
      Извори финансирања за Главу 9:    
     01 Приходи из буџета 18.738.000  18.738.000 
     04 Сопствени приходи буџетских корисника  10.755.200 10.755.200 
     07 Трансфери од других нивоа власти  8.399.000 8.399.000 
     08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица  930.000 930.000 
      Свега за Главу 9: 18.738.000 20.084.200 38.822.200 
          
          
4 10 820       ОСНОВНА ШКОЛА "КАРАЂОРЂЕ"       
  2002    ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ    
  2002-0001  Функционисање основних школа    
   912  912 Основно образовање    
    213 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 17.550.000  17.550.000 
      Извори финансирања за функцију 912:       
     01 Приходи из буџета 17.550.000  17.550.000 
      Функција 912: 17.550.000 0 17.550.000 

      Извори финансирања за програмску активност 
2002-0001:       

     01 Приходи из буџета 17.550.000  17.550.000 
      Свега за програмску активност 2002-0001: 17.550.000 0 17.550.000 
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      Извори финансирања за Програм 9:    
     01 Приходи из буџета 17.550.000  17.550.000 
      Свега за Програм 9: 17.550.000 0 17.550.000 
          
      Извори финансирања за Главу 10:    
     01 Приходи из буџета 17.550.000  17.550.000 
      Свега за Главу 10: 17.550.000 0 17.550.000 
          
4 11 920       СРЕДЊА ШКОЛА РАЧА       
  2003    ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ    
  2003-0001  Функционисање средње школе    
   920  920 Средње образовање    
    214 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 5.442.200  5.442.200 
      Извори финансирања за функцију 920:       
     01 Приходи из буџета 5.442.200  5.442.200 
      Функција 920: 5.442.200 0 5.442.200 

      Извори финансирања за програмску активност 
2003-0001:       

     01 Приходи из буџета 5.442.200  5.442.200 
      Свега за програмску активност 2003-0001: 5.442.200 0 5.442.200 
          
          
  2003-П1   Пројекат: Реконструкција терена за мале спортове    
   920   Средње образовање    
    215 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 2.810.000 1.210.000 4.020.000 
      Извори финансирања за функцију 920:       
     01 Приходи из буџета 2.810.000  2.810.000 
     07 Трансфери од других нивоа власти  1.210.000 1.210.000 
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      Функција 920: 2.810.000 1.210.000 4.020.000 
      Извори финансирања за пројекат 2003-П1:       
     01 Приходи из буџета 2.810.000  2.810.000 
     07 Трансфери од других нивоа власти  1.210.000 1.210.000 
      Свега за пројекат 2003-П1: 2.810.000 1.210.000 4.020.000 
          
          
          
      Извори финансирања за Програм 2003-П1:    
     01 Приходи из буџета 8.252.200  8.252.200 
     07 Трансфери од других нивоа власти  1.210.000 1.210.000 
      Свега за Програм 10: 8.252.200 1.210.000 9.462.200 
          
      Извори финансирања за Главу 11:    
     01 Приходи из буџета 8.252.200  8.252.200 
     07 Трансфери од других нивоа власти  1.210.000 1.210.000 
      Свега за Главу 10: 8.252.200 1.210.000 9.462.200 
          
          

4 12         ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "ШУМАДИЈА"       

  0901    ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА 
ЗАШТИТА    

  0901-0001  Социјалне помоћи    
   070  70 Социјална помоћ некласификована на другом месту    
    216 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 9.500.000  9.500.000 
      Извори финансирања за функцију 070:       
     01 Приходи из буџета 9.500.000  9.500.000 
      Извори финансирања за Главу 12:    
     01 Приходи из буџета 9.500.000  9.500.000 
     07 Трансфери од других нивоа власти  0 0 
      Свега за Главу 12: 9.500.000 0 9.500.000 
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      Извори финансирања за Разделе 1,2,3,4 и 5 :    
     01 Приходи из буџета 360.317.288  360.317.288 
     04 Сопствени приходи буџетских корисника  11.041.200 11.041.200 
     06 Донације од међународних организација  2.000.000 2.000.000 
     07 Трансфери од других нивоа власти  53.781.000 53.781.000 
     08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица  930.000 930.000 
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година        11.367.383       1.350.000 12.717.383 
      Свега за Разделе 1,2,3,4 и 5: 371.684.671 69.102.200 440.786.871 
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III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 
 

Члан 9. 
 У складу са Законом о одређивањи максималног броја запослених у локалној 
администрацији (''Службени гласник РС'', број 104/2009), број запослених код корисника 
буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време и то: 
55              запослених у локалној администрацији на неодређено време, 
5                запослених у локалној администрацији на одређено време, 
 У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1. 
овог члана. 
 

Члан 10. 
 За извршавање ове Одлуке, одговоран је председник општине. Наредбодавац за 
извршење буџета је председник општине. 
 

Члан 11. 
 Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер 
(руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, 
издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога 
за уплату средстава која припадају буџету. 
 

Члан 12. 
 За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, oдговорни 
су функционери, односно руководиоци директних и индиректних корисника буџетских 
средстава.  

Члан 13. 
 Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и 
најмање два пута годишње информише председника општине (општинско  веће), а обавезно у 
року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. 
 У року од петнаест дана по подношењу извештаја из ст.1. овог члана (општинско веће) 
усваја и доставља извештај Скупштини оштине. 
 Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење 
великих одступања. 
 

Члан 14. 
 Одлуку о промени апропријације из општих прихода буџета и преносу апропријације у 
текућу буџетску резерву, у складу са чл.61.Закона о буџетском систему доноси Општинско 
веће. 
 

Члан 15. 
 Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог одељења за 
привреду буџет и финансије доноси Општинско веће. 
 

Члан 16. 
 Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чл.64. Закона о буџетском систему 
доноси Општинско веће. 
 

Члан 17. 
 Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном 
имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са 
Законом о буџетском систему. 
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 Овлашћује се председник Општине да, у складу са чл.27 ж.Закона о буџетском систему, 
може поднети захтев министарству надлежном за послове финансија за одобрење фискалног 
дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних 
финансија. 
 

Члан 18. 
 Новчана средства буџета Општине, директних и индиректних корисника средстава тог 
буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун 
трезора општине, воде се у депонију на консолидованом рачуну трезора. 
 

Члан 19. 
 Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају 
одговарати апропријацији  која им је за ту намену овом одлуком одобрена и пренета,а за 
обавезе преко 150.000,00 динара неопходна је сагласност Општинског већа. 
 Изузетно корисници из ст.1. овог члана, у складу са чл.54. Закона о буџетском систему, 
могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у 
више година, на основу предлога органа надлежног за послове  финансија, уз сагласност 
општинског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из  чл.4. ове 
одлуке.  
 Корисници буџетских средстава су обавезни, да пре покретања поступка јавне набавке 
за преузимање обавеза прибаве сагласност општинског већа. Корисник буџетских 
средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан 
је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора. 
 Обавезе преузете у 2015.години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, 
а неизвршене у току 2015.године, преносе се у 2016.годину и имају статус преузетих обавеза 
и извршавају се на терет одобрених апропријацима овом одлуком. 
 

Члан 20. 
 Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на 
принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом односно 
актом Владе предвиђен другачији метод. 
 

Члан 21. 
 Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора 
или другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано. 
 Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене 
чланом 56. ст.3. Закона о буџетском систему. 
 

Члан 22. 
 Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, 
пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о 
јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр.124/2012). 
 Јавна набавка мале вредности, у смислу чл.39. Закона о јавним набавкама сматра се  
набавка истоврсних добара, услуга или радова, чија је укупна процењена вредност на 
годишњем нивоу нижа од 3.000.000 динара. 
 

Члан 23. 
 Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним 
примањима буџета. 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. 
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Члан 24. 
 Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе 
се на основу њиховог захтгева у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима 
буџета. 
 Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање 
(копије). 
 

Члан 25. 
 Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 
2015.години, само у склду са чл.10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са 
истим чланом Закона, председник општине, односно лице које он овласти, одговорни су за 
ефикасност и сигурност тог инвестирања. 
 

Члан 26. 
 Општинско донеће програм рационализације којим ће обухватити све  кориснике 
јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршење тог програма, и о томе 
обавестити скупштину општине. 
 Корисник буџетских срестава не може, без предходне саглсности председника 
општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2015.године, уколико срества 
потреба за исплaту плата тих лица  нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу 
са овом одлуком предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом рационализације 
из ст.1. овог члана. 
 

Члан 27. 
 Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2015.години обрачунату 
исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују 
расход амортизације и употребе  средстава за рад. 
 

Члан 28. 
 За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настану услед 
неурaвнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник општине може се 
задужити у складу са одредбама чл.35. Закона о јавном дугу (''Службени гласник РС'', 
бр.61/2005, 107/2009 и 78/2011). 

 
Члан 29. 

 Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31.децембра 
2015.године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2015.години, која су овим 
корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету Општине  Рача за 2015.годину. 
 

Члан 30. 
 Изузетно, у случају да се у буџету Општине  Рача из другог буџета (Републике, 
Покрајине, друге општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и 
наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у 
случају оговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове 
одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће 
апропријације за извршавање рахода по том основу, у  складу са чл. 5. Закона о буџетском 
систему. 
 

Члан 31. 
 Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника 
јавних средстава, у смислу Закона о буџетском систему, који су укључени у систем 
консолидованог рачуна атарезора, неће се вршити уколико ови корисници нису добили 
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сагласност на финансијски план на начин прописан законом, односно акатом Скупштине 
општине и уколико тај план нису доставили Управи за трезор. 
 

Члан 32. 
 У буџетској  2015.години неће се вршити обрачун и испалта божићних, годишњих и 
других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним 
уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубалних награда за 
запослене који су то право стекли у 2015.години. 
 

Члан 33. 
 Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других 
извора прихода и примања, који нису опшате приход буџета (извор 01-Приходи из буџета), 
обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво 
остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација. 
 Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених 
апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће 
одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење 
обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор. 
 

Члан 34. 
 Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава 
имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал. 
 Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних 
трошкова, трошкова текућих поправки и одржавање, материјала, као и по основу капиталних 
издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза 
у комерцијалним трансакцијама. 
 

Члан 35. 
 Ову одлуку објавити у службеном гласнику општине Рача и доставити Министарству 
надлежном за послове финансија. 

 
Члан 36. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број: 020-125/2015-I-01                                 ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 16.12.2015. године                           СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

                                                                                       Душан Ђоковић, с.р. 
 

 
На основу члана 26, 27. и 28. Закона о  јавној својини (''Службени гласник РС'', број 72/11, 88/13 

и 105/14),  Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у 
закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда 
(''Службени гласник РС'', број 24/12 i 48/15), члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи 
("Сл. гласник РС" број 129/07 и 83/2014-др. закон) и члана 13. и 45. став 1. тачка 7)  Статута општине 
Рача ( „Службени гласник општине Рача“, број 6/2008, 2/10 и 12/10), Скупштина општине Рача, на 
предлог Општинског већа општине Рача, на седници одржаној дана 16.12.2015. године, донела је: 

 
ОДЛУКУ 

о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Рача 
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I    ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овом одлуком, у складу са Законом о јавној својини, уређује се начин, услови, и надлежност у 

поступцима прибављања, располагања, коришћења и управљања стварима у јавној својини општине 
Рача, ближе се уређују услови прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања 
у закуп ствари у јавној својини општине Рача и поступци јавног надметања и прикупљања писмених 
понуда.     

 
Члан 2. 

           Ствари у јавној својини Општине чине непокретне и покретне и ствари, као и друга имовинска 
права, у складу са законом.  
           Непокретне ствари су:  
- службене зграде и пословне просторије, стамбене зграде и станови, гараже, и непокретности за 
репрезентативне потребе  
- земљиште које се прибавља у јавну својину општине, за потребе које не подлежу јавном интересу 
предвиђеном Законом о експропријацији  
          Покретне ствари су:  
- Превозна средства, опрема и потрошни материјал и предмети посебне вредности 
- Новац и хартије од вредности који се уређују посебним прописима.  
 

Члан 3. 
         Службене зграде и пословне просторије у смислу Закона и ове Одлуке су: зграде, делови зграда и 
просторије изграђене, купљене, и на други начин прибављене у својину Општине, за потребе органа 
општине Рача.  
         Распоред службених зграда у јавној својини општине Рача буџетским корисницима, врши 
Скупштина општине Рача.  
         Пословне просторије се по правилу дају у закуп односно на коришћење.  
         Непокретности за репрезентативне потребе општине, у смислу Закона и ове Одлуке јесу 
непокретности за потребе репрезентације општине.  
          

Члан 4. 
           Превозна средства у јавној својини општине у смислу Закона и ове Одлуке јесу: моторна возила 
и друга средства која служе за потребе органа општине и запослених у њима.  
           Опремом и потрошним материјалом у јавној својини општине у смислу Закона и  
ове Одлуке сматрају се: рачунарски системи, биротехничка опрема, средства веза,  канцеларијски 
намештај и други предмети за рад органа и служби општине.  
            

Члан 5. 
            Под прибављањем ствари у јавну својину Општине, у смислу ове Одлуке, подразумева 
се прибављање ствари по тржишној вредности, као и размена, изградња и прибављање 
непокретности бестеретним правним послом (наслеђе, поклон или једнострана изјава воље), 
као и експропријацијом на основу посебног закона. 
            Право коришћења ствари у јавној својини Општине, у смислу ове Одлуке, обухвата 
право држања ствари, коришћење исте у складу са природом и наменом ствари, давање у закуп 
и управљање истом. 
            Под управљањем стварима у јавној својини Општине, у смислу ове Одлуке, 
подразумева се одржавање, обнављање и унапређивање истих, као и извршавање законских и 
других обавеза у вези са тим стварима. 
            Под располагањем стварима у јавној својини Општине, у смислу ове Одлуке, 
подразумева се : 

1. давање ствари на коришћење; 
2. давање ствари у закуп; 
3. пренос права јавне својине на другог носиоца јавне својине, са накнадом    или 
без накнаде, укључујући и размену;  
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4. отуђење ствари; 
5. заснивање хипотеке на непокретностима; 
6. улагање у капитал;  
7. залагање покретне ствари.  

           Под отуђењем непокретности, подразумева се отуђење ствари по тржишној вредности 
као и одлучивање о расходовању и рушењу објекта, осим у случају када рушење наложи 
надлежни орган, због тога што објекат склон паду угрожава безбедност, односно када 
надлежни орган наложи рушење објекта изграђеног супротно прописима о планирању и 
изградњи. 
           Располагање непокретностима из члана 2. ове Одлуке врши се у складу са Законом о 
јавној својини, као и подзаконским актима донетим на основу овог Закона.                                                                                   

 
Члан 6. 

 Носиоци права коришћења непокретности у јавној својини Општине су: јавна 
предузећа, месне заједнице, установе, друштва капитала, као и други органи и организације 
чији је оснивач општина Рача, а који се сматрају корисницима непокретности у јавној својини 
Општине, у смислу Закона. 

 
Члан 7. 

Прибављање непокретности у јавну својину Општине, односно отуђење непокретности из јавне 
својине, врши се у поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда, а изузетно и: 
непосредном погодбом, продајом испод тржишне цене, односно без накнаде, под условима утврђеним 
Законом и Уредбом о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања 
у закуп ствари у јавној својини у поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда. 

Почетна, односно најнижа, односно највиша купопродајна цена непокретности која се 
прибавља или отуђује из јавне својине утврђује се у висини тржишне вредности предметне 
непокретности, изражене у еврима, с тим што се исплата врши у динарској противвредности по 
средњем званичном курсу Народне банке Србије на дан уплате.  

Купопродајна цена непокретности из става 2. овог члана утврђује се на основу акта надлежног 
пореског органа или другог надлежног органа, којим је извршена процена тржишне вредности 
непокретности.  

 
Члан 8. 

Јединствену евиденцију непокретности у својини општине Рача води одељење надлежно за 
имовинско-правне послове Општинске управе општине Рача. 

Послови из става 1. овог члана обухватају: 
- евиденцију: службених зграда, пословних просторија, стамбених зграда и станова, непокретности за 
репрезентативне потребе, гаража;  
- евиденцију о закљученим уговорима о закупу, односно коришћењу непокретних ствари;  
- као и друге послове у складу са законом и подзаконским актима. 

Јавно предузеће, друштво капитала, установа или друго правно лице чији је оснивач општина 
Рача води евиденцију непокретности у јавној својини које користи и податке из евиденције доставља 
одељењу надлежном за имовинско-правне послове Општинске управе општине Рача. 

 
Члан 9. 

            Носиоци права коришћења непокретности у јавној својини Општине, непосредно су 
одговорни за наменско коришћење тих ствари и за спровођење мера чувања и заштите, у 
складу са прописима којима се регулише ова материја. 

 
Члан 10. 

           Овлашћују се буџетски корисници да у име и за рачун општине Рача, у складу са 
програмом изградње, доградње, реконструкције и сл. непокретности у јавној својини: 
спроводе поступак јавне набавке, прибављају потребну документацију, подносе захтев за 
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издавање грађевинске, употребне и осталих потребних дозвола, као и да код Р.Г.З.-а службе за 
катастар непокретности поднесу захтев за упис права јавне својине у корист општине Рача. 

 
Члан 11. 

Јединствену евиденцију покретних ствари са подацима о вредности у својини општине Рача,  
које користе органи општине, води Одељење за привреду, буџет и финансије, јавне набавке и 
утврђивање, наплату и контролу јавних прихода; , Општинске управе општине Рача.  
            У управљању покретним стварима, Одељење:  
   1. води евиденцију: моторних возила и других средстава, опреме и потрошног      материјала као и 
предмета посебне вредности;  
   2. води евиденцију о закљученим уговорима у вези покретних ствари; 
   3. обавља и друге послове у складу са законом и подзаконским актима. 
 

II   ПРИБАВЉАЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНУ СВОЈИНУ ОПШТИНЕ И 
ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА И ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА 
 

Члан 12. 
                Одлуку о прибављању непокретности у јавну својину Општине, односно о отуђењу 
непокретности из јавне својине Општине, доноси Скупштина општине Рача. 
 Нацрт одлуке израђује Одељење за имовинско правне послове, на основу иницијативе 
Председника општине. 
 Предлог одлуке из става 1. овог члана, са елементима огласа за јавно надметање или 
прикупљање писмених понуда, утврђује Општинско веће.  

 
Члан 13. 

                 Скупштина општине Рача формира Комисију о располагању непокретностима у 
јавној својини Општине, на период од 4 године. Комисија има пет чланова, и то: председника 
и четири члана. 
            Комисија објављује оглас за спровођење поступка јавног надметања или прикупљања 
писмених понуда за прибављање, односно отуђење непокретности из јавне својине Општине . 
 Нацрт решења о образовању Комисије и текста огласа за јавно надметање или 
прикупљање писмених понуда израђује Одељење за имовинско правне послове. 
 

Члан 14. 
            Оглас за јавно надметање, односно прикупљење писмених понуда за прибављање 
непокретности у јавну својину Општине, садржи: 

- назив органа за чије потребе се непокретност прибавља у јавну својину Општине 
(назив купца); 
- карактеристике непокретности која се прибавља у јавну својину Општине;  
- ближе услове за прибављање непокретности у јавну својину Општине (у погледу 
рокова плаћања, дана увођења у посед, и сл.);  
- обавезу подносиоца пријаве за учествовање у поступку јавног надметања (у даљем 
тексту: пријава), односно понуде за учествовање у поступку прикупљања писмених 
понуда (у даљем тексту: понуда), да уз пријаву, односно понуду, достави оригинал 
листа непокретности, издатог од стране надлежног органа;  
- обавезу власника непокретности која се нуди да достави изјаву, оверену пред 
надлежним судом, да на истој не постоје права трећих лица, да није оптерећена 
теретима, да није под спором, нити под забраном располагања, да није предмет 
теретног или бестеретног правног посла, нити уговора о доживотном издржавању, да 
не постоје друге сметње за пренос права својине, као и изјаву да, уколико се утврди да 
на непокретности која се нуди постоји било какав терет, продавац се обавезује да га 
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отклони о свом трошку, односно да купцу пружи заштиту од евикције и сноси сву 
одговорност за евентуалне правне недостатке;  
- обавезу подносиоца пријаве, односно понуде, да уз пријаву, односно понуду, достави 
доказ да су измирени сви трошкови коришћења непокретности која се нуди (утрошена 
електрична енергија, комуналије, порез на имовину и друго);  
- критеријум за избор најповољнијег понуђача;  
- обавезан садржај пријаве, односно понуде и исправе, које је потребно доставити уз 
пријаву, односно понуду: подаци о подносиоцу пријаве (за физичка лица: име и 
презиме, адреса, број личне карте и јединствени матични број грађана, број телефона и 
потпис; за предузетника: извод из регистра надлежног органа, име и презиме, адреса, 
број личне карте, јединствени матични број грађана, назив радње, матични број и 
порески идентификациони број; а за правна лица: назив и седиште, извод из регистра 
надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју, као и специјално и 
судски оверено пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве односно понуде);  
- адресу за достављање пријаве, односно понуде;  
- рок за подношење пријаве, односно понуде;  
- место и време одржавања јавног надметања, односно отварања понуда;  
- обавештење да подносиоци неблаговремене и непотпуне пријаве, односно понуде 
неће моћи да учествују у поступку јавног надметања, односно прикупљања писмених 
понуда, односно да ће исте бити одбачене;  
- друге елементе битне за предмет прибављања непокретности.  

 
Члан 15. 

                Оглас за јавно надметање односно прикупљање писмених понуда за отуђење 
непокретности из јавне својине Општине садржи: 

- назив органа и корисника непокретности која се отуђује из јавне својине Општине 
(продавца);  
- ближе податке о начину отуђења непокретности из јавне својине Општине (јавно 
надметање или прикупљање писмених понуда);  
- опис непокретности која се отуђује из јавне својине Општине;  
- почетну цену по којој се непокретност отуђује из јавне својине Општине;  
- рокове плаћања;  
- критеријуме за избор најповољнијег понуђача;  
- висину и начин полагања депозита;  
- рок за повраћај депозита учесницима који нису успели на јавном надметању, односно 
у поступку прикупљања писмених понуда;  
- обавезан садржај пријаве, односно понуде и исправе, које је потребно доставити уз 
пријаву, односно понуду: подаци о подносиоцу пријаве (за физичка лица: име и 
презиме, адреса, број личне карте и јединствени матични број грађана, број телефона и 
потпис; за предузетника: извод из регистра надлежног органа, име и презиме, адреса, 
број личне карте, јединствени матични број грађана, назив радње, матични број и 
порески идентификациони број; а за правна лица: назив и седиште, извод из регистра 
надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју, као и специјално и 
судски оверено пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве односно понуде); 
- адресу за достављање пријаве, односно понуде;  
- место и време увида у документацију (акти о власништву и измиреним трошковима 
коришћења непокретности) у вези са непокретности која се отуђује из јавне својине 
Општине;  
- рок за подношење пријаве, односно понуде;  
- место и време одржавања јавног надметања, односно отварања писмених понуда;                                                               
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- обавештење да подносиоци неблаговремене, односно непотпуне пријаве, односно 
понуде неће моћи да учествују у поступку јавног надметања, односно прикупљања 
понуда, односно да ће исте бити одбачене; 
- друге елементе битне за предмет отуђења. 
 

 У поступку прикупљања писмених понуда, у пријави се обавезно наводи износ који се 
нуди за предметну непокретност. 

 
Члан 16. 

               Поступак јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда ради 
прибављања, односно отуђења непокретности у јавној својини Општине, спроводи Комисија 
из члана 13. ове Одлуке. 
 О току поступка јавног надметања, односно отварања приспелих понуда Комисија води 
записник. 
 Записник из претходног става овог члана, са предлогом за избор најповољнијег 
понуђача, Комисија доставља Одељењу за имовинско правне послове, које израђује нацрт 
решења о избору најповољнијег понуђача.  
 

Члан 17. 
                Решење о избору најповољнијег понуђача, након спроведеног поступка јавног 
надметања или прикупљања писмених понуда за прибављање, односно отуђење 
непокретности из јавне својине Општине, доноси Скупштина општине Рача, на предлог 
Општинског већа. 
                Решење Скупштине општине Рача је коначно. 
 

Члан 18. 
            Уговор о прибављању непокретности у јавну својину Општине односно о отуђењу 
непокретности из јавне својине, закључује Председник општине, на основу правноснажног 
решења из члана 17. ове Одлуке, а након прибављеног мишљења Општинског јавног 
правобраниоца. 
 Нацрт уговора из става 1. овог члана, израђује Одељење за имовинско правне послове. 
 Примерак закљученог уговора из става 1. овог члана, доставља се Општинском јавном 
правобраниоцу, у року од 15 дана од дана закључења уговора, ради спровођења промене  код 
надлежног органа за упис права на непокретностима.  
 Примерак закљученог уговора се доставља служби за имовинско правне послове 
општине Рача, као надлежној, ради увођења непокретности у евиденцију непокретности у 
јавној својини општине Рача, сходно одредбама Закона.  
 

III   ПРИБАВЉАЊЕ И ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ  
СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ  

 
Члан 19. 

            Прибављање непокретности у јавну својину Општине и отуђење непокретности из 
јавне својине Општине путем непосредне погодбе, као и отуђење непокретности из јавне 
својине Општине испод тржишне цене, односно без накнаде, врши се у случајевима и под 
условима предвиђеним Законом и Уредбом. 
 Непокретности се могу прибавити у јавну својину Општине непосредном погодбом, 
али не изнад, од стране надлежног органа процењене тржишне вредности непокретности, ако 
у конкретном случају то представља једино могуће решење, под којим се подразумева:  

- случај када непокретност која се прибавља у јавну својину Општине по својим 
карактеристикама једина одговара потребама власника, корисника, односно носиоца 
права коришћења, с тим да предлог акта, односно акт о оваквом располагању садржи 
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образложење разлога оправданости и целисходности прибављања са аспекта остварења 
интереса Општине и разлоге због којих се прибављање не би могло реализовати јавним 
надметањем, односно прикупљањем писмених понуда;  
- случај када се ради о међусобном располагању између носилаца права јавне својине;  
- случај прибављања непокретности у јавну својину Општине путем размене, ако је та 
размена у интересу Општине, уз испуњење свих услова из члана 30. Закона.  

 Непокретности у јавној својини Општини могу се отуђити из јавне својине 
непосредном погодбом, али не испод, од стране надлежног органа процењене тржишне 
вредности непокретности, ако у конкретном случају то представља једино могуће решење, уз 
посебно образложење разлога оправданости и целисходности отуђења и разлога због којих се 
отуђење не би могло реализовати јавним надметањем, односно прикупљањем писмених 
понуда. 
 Непокретности се могу отуђити из јавне својине Општине, испод тржишне цене, 
односно без накнаде, у складу са чланом 5. Уредбе. 

 
Члан 20. 

            Одлуку о прибављању односно о отуђењу непокретности из јавне својине Општине 
непосредном погодбом, доноси Скупштина општине Рача.   
 Одлука из става 1. овог члана, сходно Уредби, мора да садржи образложење разлога 
који оправдавају сваки од наведених начина располагања непокретностима у јавној својини 
Општине. 
 Предлог одлуке о прибављању непокретности у јавну својину Општине, односно 
отуђењу непокретности из јавне својине Општине путем непосредне погодбе, утврђује 
Општинско веће, а нацрт одлуке израђује Служба за имовинско правне послове, на 
иницијативу Председника општине.  
 Након доношења одлуке из става 1. овог члана, Скупштина општине формира Комисију 
за спровођење поступка непосредне погодбе. 
 Након спровођења поступка, Комисија доставља записник Одељењу за имовинско 
правне послове, које припрема нацрт решења. 
 Решење, по предлогу Општинског већа, доноси Скупштина општине.  
 Решење из става 6. овог члана је коначно. 
 Уговор о прибављању непокретности у јавну својину Општине, односно о отуђењу 
непокретности из јавне својине Општине путем непосредне погодбе, закључује Председник 
општине, на основу правноснажног решења, а након прибављеног мишљења Општинског 
јавног правобраниоца. 
 На поступак отуђења непокретности у јавној својини Општине испод тржишне цене, 
односно без накнаде, примењиваће се одредбе овог члана.  
 

Члан 21. 
               Одредбе члана 18. ове Одлуке, којима се утврђује обавеза прибављања мишљења 
Општинског јавног правобраниоца пре закључивања уговора, као и обавеза достављања 
закљученог уговора, сходно се примењују и у случајевима прибављања и отуђења 
непокретности у јавној својини Општине непосредном погодбом и отуђењем испод тржишне 
цене, односно без накнаде. 
 

IV   ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ 
 

Члан 22. 
Непокретне ствари у јавној својини могу се дати у закуп, полазећи од тржишне висине 

закупнине за одређену врсту ствари, у поступку јавног надметања, односно прикупљањем писмених 
понуда. 
            Изузетно од става 1. овог члана, непокретне ствари у јавној својини се могу дати у закуп 
непосредном погодбом, ако је то у конкретном случају једино могуће решење. 
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Непокретне ствари у јавној својини не могу се давати у подзакуп. 
 

Члан 23. 
Поступак давања у закуп непокретности у јавној својини покреће Председник општине, 

доношењем Одлуке о давању у закуп непокретности путем јавног надметања, односно 
прикупљања писмених понуда.  
                Одлука из претходног става треба да садржи све обавезне елементе огласа о 
спровођењу поступка јавног надметања или прикупљања писмених понуда, који су утврђени 
овом Одлуком и важећим подзаконским актима. 
            Након доношења одлуке из става 1. овог члана Комисијa из члана 13. Став 1. ове Одлуке 
објављује оглас за спровођење поступка јавног надметања или прикупљања писмених понуда 
за давање у закуп непокретности у јавној својини Општине. 
 Одељење за имовинско правне послове израђује предлог Одлуке о давању у закуп 
непокретности путем  јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда и доставља 
га на мишљење Општинском јавном правобраниоцу. 
 

Члан 24. 
     Оглас о давању непокретности у закуп садржи: 

- назив органа и корисника непокретности која се даје у закуп (назив закуподавца);  
- ближе податке о начину давања у закуп непокретности (јавно надметање или 
прикупљање писмених понуда);  
- опис непокретности која се даје у закуп;  
- услове под којима се непокретност даје у закуп (рок трајања закупа, делатности које 
се могу обављати, и др.);  
- обавезе закупца у вези са коришћењем непокретности за одређену сврху и намену;  
-  напомену да закупац не сме предметну непокретност издати у подзакуп; 
- време и место одржавања јавног надметања, односно разматрања приспелих понуда;  
- начин, место и време за достављање пријава за учешће у поступку јавног надметања, 
односно достављања писмених понуда за учешће у поступку прикупљања писмених 
понуда;  
- место и време увида у документацију у вези са непокретности која се даје у закуп;  
- почетну, односно најнижу висину закупнине по којој се непокретност може дати у 
закуп;  
- висину и начин полагања депозита;  
- рок за повраћај депозита учесницима који нису успели на јавном надметању, односно 
у поступку прикупљања писмених понуда; 
- критеријуме за избор најповољнијег понуђача; 
- друге елементе битне за предмет давања у закуп. 
 

             Пријава, односно понуда која се доставља, обавезно садржи: доказ о уплати депозита, 
износ закупнине која се нуди, као и: за физичка лица - име и презиме, адресу, број личне карте, 
јединствени матични број грађана; за предузетнике - име и презиме предузетника, извод из 
регистра надлежног органа и порески идентификациони број, адресу, број личне карте, 
јединствени матични број грађана, назив радње, матични број; за правна лица - назив и 
седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа и порески 
идентификациони број, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве, односно 
понуде.  
 Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве, односно понуде, не могу 
учествовати у поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда, а непотпуне или 
неблаговремене пријаве, односно понуде се одбацују. 
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Члан 25. 
            Комисију за давање у закуп непокретности формира Скупштина општине Рача, на 
период од 4 године, Комисијa из члана 13. Став 1. ове Одлуке. 
  Комисија има пет чланова, и то: председника и четири члана. 
  О току поступка јавног надметања, односно отварања приспелих понуда, Комисија 
води записник, који заједно са предлогом за избор најповољнијег понуђача доставља Служби 
за имовинско правне послове, које израђује нацрт решења о давању у закуп непокретности.  
 

Члан 26. 
            Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума највише понуђене 
закупнине. 
 Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закупнине, Комисија из 
члана 25. ове Одлуке задржава право да изврши избор најповољнијег понуђача, по слободном 
уверењу. 

 
Члан 27. 

Решење о давању у закуп непокретних ствари у јавној својини доноси Општинско веће 
општине Рача.   

Решење Општинског  већа је коначно. 
 Против решења из става 1. овог члана може се покренути управни спор пред надлежним 
судом, у року од 30 дана од дана достављања решења. 

 
Члан 28. 

            Уговор о закупу са изабраним најповољнијим подносиоцем пријаве, односно понуде, 
закључује Председник општине Рача. 
  Нацрт уговора о закупу израђује Служба за имовинско правне послове, након чега га 
доставља Општинском јавном правобраниоцу, ради давања мишљења. 
  По прибављеном мишљењу Општинског јавног правобраниоца, закључује се уговор у 
року од 30. дана од дана коначности решења из члана 27. ове одлуке. 
            Уговором из става 3. овог члана се регулишу међусобна права и обавезе уговорних 
страна. 
  На поступак давања у закуп непокретности у јавној својини Општине, ван поступка 
јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда, у случајевима и под условима 
предвиђеним Уредбом, сходно се примењују одредбе овог члана. 
 

Члан 29. 
            Уговор о закупу непокретности у јавној својини се закључује у писменој форми, а 
обавезно садржи: 

- назначење уговорних страна; 
- назначење  непокретности; 
- назначење делатности коју ће закупац обављати; 
- одредбе о коришћењу заједничких уређаја и просторија; 
- одредбе о томе да ли је уговор закључен на одређено или неодређено време; 
- износ закупнине и начин њеног усклађивања; 
- одредбу да закупац не сме предметну непокретност издати у подзакуп; 
- одредбе о престанку закупа; 
- друге елементе који произилазе из уговорног односа, а у складу са Законом о 

облигационим односима. 
 

Члан 30. 
            Непокретности у јавној својини могу се изузетно дати у закуп и ван поступка јавног 
надметања, односно прикупљања писмених понуда, у случајевима: 
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- када закуп траже међународне организације за помоћ и сарадњу са земљама Европске 
уније, међународне хуманитарне организације у циљу обезбеђења услова за смештај и 
рад у Републици Србији, као и домаће хуманитарне организације, политичке странке, 
организације и удружења грађана из области здравства, културе, науке, просвете, 
спорта, социјалне и дечије заштите, под условом да тај простор не користе за 
остваривање прихода, као и у другим случајевима, у складу са Уредбом; 
- када закупац престане да обавља своју делатност, услед тешке болести, одласка у 
пензију или смрти, а доделу у закуп тражи брачни друг, дете или родитељ закупца 
(чланови породичног домаћинства), под условом да настави са обављањем исте 
делатности; 
- када закупац-правно лице тражи одређивање за закупца друго правно лице чији је 
оснивач или када закупац-правно лице тражи одређивање за закупца друго правно лице, 
а оба правна лица имају истог оснивача, односно када је код закупца-правног лица 
дошло до одређених статусних промена; 
- када закупац-физичко лице тражи одређивање за закупца правно лице чији је оснивач 
или када оснивач правног лица, због брисања истог из регистра надлежног органа, 
тражи да буде одређен за закупца, као физичко лице; 
- када закупац који је уредно измиривао обавезу плаћања закупнине, тражи продужење 
уговора о закупу, закљученог на одређено време, најраније три месеца, а најкасније 
месец дана пре истека уговора о закупу; 
- када се непокретност даје у закуп за потребе одржавања спортских, културних, 
сајамских, научних и других сличних потреба, а рок закупа је краћи од 30 дана; 
- када се непокретност не изда у закуп после спроведеног једног поступка јавног 
оглашавања, али не испод тржишне висине закупнине за ту непокретност, односно 
висине закупнине прописане општим актом надлежног органа; 
- када давање у закуп тражи физичко лице којем је та непокретност одузета 
национализацијом, односно његови наследници, под условом да је покренут поступак 
за враћање одузете имовине пред надлежним органом; 
- када један од закупаца исте непокретности тражи престанак закуподавног односа, а 
други закупац тражи закључење уговора о закупу, као једини закупац; 
- када закупац-правно лице затражи одређивање за закупца непокретности друго 
правно лице, под условом да оно измири целокупан дуг закупца настао услед 
неплаћања закупнине и трошкова коришћења закупљене непокретности, а уколико тај 
дуг није могуће намирити на други начин; 
- када је то потребно ради боље организације и ефикасности рада носиоца права јавне 
својине, односно корисника ствари у јавној својини, као и посебних служби и 
организација чији су они оснивачи;  
- када закључење уговора о закупу гараже тражи власник стана или закупац стана, где 
је гаража саставни део стана и са станом чини једну целину, односно има вертикалну 
комуникацију са станом. 
 

            Решење о давању у закуп непокретности из става 1. овог члана доноси Општинско веће, 
на образложен предлог Комисије из члана 25. ове Одлуке. 
 

Члан 31. 
Приоритет код давања у закуп гараже у саставу стамбене зграде има власник стана, односно 

члан породичног домаћинства (брачни друг, дете или родитељ власника стана односно брачног друга), 
који у стану станује, закупац стана који у стану станује или обавља пословну делатност, власник или 
закупац пословног простора који има регистровано возило.  

Уколико се на оглас јави више заинтересованих понуђача из става 1. овог члана, критеријум за 
избор најповољнијег понуђача је висина понуђене закупнине, уз испуњеност других услова из огласа.  
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Ако у тој згради нема заинтересованих лица за закуп гараже, таква гаража може се дати у закуп 
власнику стана, односно члану породичног домаћинства (брачни друг, дете или родитељ власника 
стана односно брачног друга), који у стану станује, закупцу стана који у стану станује или обавља 
пословну делатност, власнику или закупцу пословног простора који има регистровано возило, а који 
пословни простор односно стан је у стамбеној згради у саставу стамбеног блока или насеља.  

Гаража у посебном објекту у саставу стамбеног блока или стамбеног насеља може се дати у 
закуп лицу које станује у згради која припада том стамбеном блоку, односно стамбеном насељу и које 
има регистровано возило.  

Са закупцем стана који у стану станује или обавља пословну делатност и закупцем пословног 
простора, који те непокретности користе по основу уговора о закупу закљученог на одређено време, 
уговор о закупу гараже закључиће се на период који покрива трајање уговора о закупу стана, односно 
пословног простора.  

 
Члан 32. 

            Пословни простор у јавној својини даје се у закуп ради стицања прихода, полазећи од 
процењене тржишне висине закупнине коју је Одлуком утврдила Скупштина општине Рача 
или ако ове одлука није донета на основу процењене тржишне висине закупнине коју је 
утврдио надлежни порески орган. 
 

Члан 33. 
Закупац не може вршити адаптацију пословног простора без претходне сагласности 

закуподавца.  
Сви трошкови адаптације закупљене непокретности извршене у складу са ставом 1. овог члана 

падају на терет закупца.  
 

Члан 34. 
Закуподавац може по захтеву закупца одобрити извођење радова који имају карактер 

инвестиционог одржавања на закупљеној непокретности, према уобичајеним стандардима и важећим 
прописима у области грађевинарства.  

Извештај о постојећем стању непокретности, са описом, предмером и предрачуном планираних 
радова, треба да изради овлашћени судски вештак одговарајуће струке, односно овлашћена 
организација, са којим закуподавац треба да закључи уговор о пословној сарадњи, с тим да трошкове 
израде ове документације сноси закупац.  

Закупац је у обавези да се током извођења радова одобрених од стране закуподавца, у поступку 
описаном у ставу 2. овог члана, придржава одобреног описа, предмера и предрачуна, као и да у случају 
одступања од одобрених радова на инвестиционом одржавању пословног простора у сваком 
појединачном случају од закуподавца тражи одобрење за то одступање.  

Радови на инвестиционом одржавању извршени супротно ставу 3. овог члана, као и радови који 
превазилазе уобичајене стандарде за ту врсту радова, неће се признати закупцу.  

Након извођења радова уз сагласност закуподавца на начин и у поступку описаном у овом 
члану, закупац је у обавези да закуподавцу поднесе захтев за признавање трошкова инвестиционог 
одржавања пословног простора, уз који се као доказ достављају рачуни, с тим да износ уложених 
средстава мора бити верификован од стране овлашћеног вештака, односно организације, која ће 
проценити вредност, квалитет и стандард изведених радова и укупног стања непокретности, у односу 
на извештај о постојећем стању, опис, предмер и предрачун планираних радова одобрених од стране 
закуподавца.  

Закупац који је уз сагласност закуподавца у инвестиционо одржавање у пословни простор, у 
смислу овог члана, уложио сопствена средства, има право на умањење закупнине у износу од највише 
50 % од месечне закупнине, за период који одговара висини уложених средстава, без могућности 
признавања својинских права на пословном простору по основу улагања средстава.  

Изузетно од става 6. овог члана, а на основу посебно образложене одлуке Општинског већа, 
износ закупнине може бити умањен и за већи проценат.  
 

Члан 35. 
            Непокретности у јавној својини на које право коришћења имају јавна предузећа 
установе и месне заједнице, издају се у закуп у складу са одредбама ове одлуке, а на основу 
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иницијативе, (одлуке) својих органа, која се доставља Општинском већу ради давања 
претходне сагласности. 
            Општинско веће даје начелну сагласност да се ствар даје у закуп и опредељује намену 
ствари за време трајања закупа. 
            На основу одлуке Општинског већа надлежни орган носиоца права коришћења, доноси 
одлуку о давању у закуп непокретности у јавној својини, која треба да садржи све обавезне 
елементе огласа за спровођење поступка јавног надметања или прикупљања писмених понуда.  
             Након доношења одлуке из предходног става надлежни орган формира комисију која 
објављује оглас за спровођење поступка давања у закуп непокретности у јавној својини. 
             Непокретности у јавној својини на које право коришћења имају јавна предузећа 
установе и месне заједнице могу се изузетно дати у закуп и ван поступка јавног надметања, 
односно прикупљања писмених понуда у складу са Уредбом и овом Одлуком. 

 
Члан 36. 

             По спроведеном поступку давања у закуп непокретности од стране комисије из члана 
35, одлуку о избору најповољнијег понуђача доноси надлежни орган носиоца права 
коришћења . 
             Након доношења одлуке директор односно председник савета месне заједнице 
потписује уговор са закупцем. 
             Средства остварена давањем у закуп ствари у јавној својини приходи су носиоца права 
коришћења који је непокретности дао у закуп. 
             Правно техничке и административне послове за потребе комисије у поступку давања 
у закуп непокретности које су у јавној својини општине Рача и дате на коришћење јавним 
предузећима и установама као и припрему и израду нацрта уговора обављају надлежне службе 
јавног предузећа односно установе, а за потребе комисије месне заједнице ове послове обавља 
Служба за имовинско правне послове Општинске управе. 
 

Члан 37. 
Корисник непокретности у јавној својини који није носилац права јавне својине у обавези је да 

носиоцу права јавне својине достави податке о спроведеном поступку давања у закуп непокретности у 
јавној својини, у року од осам дана по окончању поступка. 

 
V   ПРИБАВЉАЊЕ, ОТУЂЕЊЕ И ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОКРЕТНИХ СТВАРИ 

 
Члан 38. 

                  Поступак прибављања покретних ствари у јавну својину Општине, односно 
отуђење покретних ствари из јавне својине Општине, врши се у складу са Законом о јавним 
набавкама, Законом о јавној својини и подзаконским актима. 

 
Члан 39. 

На давање у закуп покретних ствари у јавној својини сходно се примењују одредбе  уредбе и 
ове одлуке које се односе на давање у закуп непокретности.  

Покретне ствари у јавној својини могу се дати у закуп, полазећи од тржишне висине закупнине 
коју утврђује надлежни порески орган. 

 
VI     ЗАКУПНИНА 

 
Члан 40. 

             Закупнина се плаћа до петнаестог у месецу за текући месец.  
             Уколико је у поступку давања непокретних ствари у јавној својини општине у закуп 
јавним надметањем, прикупљањем писаних понуда и непосредном погодбом утврђено 
плаћање закупнине унапред за одређени период или другачији начин плаћања, закупнина се 
плаћа у складу са тим условима. 
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 Закупнина утврђена уговором о закупу усклађујe се месечно за висину индекса потрошачких 
цена, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике. 
                 У закупнину није урачунат порез на додату вредност, као ни други трошкови које 
плаћа закупац (струја, вода, грејање, изношење смећа и друге накнаде).  

 
Члан 41. 

                Почетни износ закупнине за пословни простор у јавној својини општине утврђује се 
по основу критеријума погодности локације и врсти, намени и површини пословног простора 
по 1 м2 квадратном. 
 

VII    НАЧИН РАДА КОМИСИЈЕ У ПОСТУПЦИМА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА  
И ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА 

 
Члан 42. 

                   Оглас за јавно надметање, односно за достављање писмених понуда, који је 
предмет ове Одлуке, траје 15 дана од дана објављивања а објављује се у средствима јавног 
информисања (код поступка прибављања у листу који се дистрибуира на територији Општине 
или листу који се дистрибуира на целој територији Републике Србије, код поступка отуђења у 
дневним листовима који се дистрибуирају на територији целе Републике Србије, а код закупа 
у локалним средствима јавног информисања и електронским путем).  
               Депозит у поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда утврђује се 
у висини до 10% од почетне цене односно закупнине. 

 
Члан 43. 

            Пријава, односно понуда, подноси се Комисији у затвореној коверти, са јасном 
назнаком на коју се непокретност односи.  
 На полеђини коверте наводи се назив подносиоца пријаве, односно понуде, са адресом 
и контакт телефоном.  
 Пријава, односно  понуда, поднета у отвореној коверти или без јасне назнаке на коју се 
непокретност односи, сматраће се неуредном, односно непотпуном и као таква ће бити 
одбачена.  
  Неблаговремене или непотпуне пријаве, односно понуде, се одбацују, а подносиоци 
истих не могу учествовати у поступку јавног надметања, односно отварања понуда. 
  Пријава, односно понуда, је неблаговремена ако је поднета по истеку рока означеног у 
огласу. 
  Пријава, односно понуда, се сматра непотпуном ако нема прописану обавезну 
садржину, ако нису приложене све тражене исправе, односно ако не садржи све податке и 
доказе предвиђене огласом или су подаци дати супротно огласу.  

 
Члан 44. 

                 Поступак јавног надметања  почиње тако што Комисија прво проверава идентитет 
подносилаца уредних пријава, или њихових овлашћених заступника, утврђује ко је све од 
подносилаца пријава, стекао статус учесника, те утврђује листу учесника јавног надметања. 
  Председник Комисије објављује почетак јавног надметања и наводи непокретност која 
је предмет јавног надметања, почетни износ, као и лицитациони корак.  
 Потом, председник Комисије пита да ли има заинтересованих учесника за непокретност 
која је предмет јавног надметања и ко нуди почетни износ.  
 Председник Комисије пита учеснике јавног надметања да ли неко нуди већи износ. 
Поступак се понавља све док има учесника јавног надметања који нуде већи износ. 
 Када на трећи позив председника Комисије нико од присутних учесника не понуди већи 
износ од последње дате понуде, Комисија записнички констатује која је најповољнија понуда 
и председник Комисије потом објављује да је надметање за предметну непокретност завршено. 
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  Председник Комисије ће објавити да је јавно надметање завршено за предметну 
непокретност и када, после његовог трећег позива на надметање, нико од присутних учесника 
не понуди ни почетни износ. 
  По објављивању завршетка јавног надметања не могу се поднети накнадне понуде. 

 
Члан 45. 

            Поступак јавног отварања понуда почиње уношењем у записник места и времена јавног 
отварања понуда, личних података чланова Комисије и података о непокретностима за које су 
прикупљене понуде. 
 Неблаговремене понуде посебно се одвајају и не разматрају, што се записнички 
констатује. 
 Понуде се разврставају према непокретностима. 
 Понуде отвара председник Комисије и даје их на увид члановима Комисије. 
 Председник Комисије јавно саопштава и диктира у записник садржину сваке понуде, и 
Комисија констатује да ли су понуде уредне. 
 Комисија у записнику констатује ако за поједине непокретности није поднета ни једна 
понуда. 
 Поступак прикупљања понуда јавним огласом сматра се успелим, ако је приспела 
најмање једна благовремена и уредна понуда. 
 Поступак јавног отварања понуда завршава се након отварања и разматрања свих 
приспелих понуда. 
 Поступак јавног отварања понуда је јаван и могу да присуствују сва заинтересована 
лица. 

 
Члан 46. 

            Председник Комисије може да изрекне опомену лицу које омета рад Комисије. 
Ако и после изрицања опомене исто лице настави да омета рад Комисије, удаљиће се 

из просторије у којој Комисија заседа. 
 После удаљења лица које је ометало рад Комисије, Комисија наставља са радом. 
 Ако не може да обезбеди несметано спровођење поступка и поред изречених мера 
опомене и удаљења, Комисија може да одлучи да се прекине јавно надметање. 
 У случају прекида из става 4 овог члана, Комисија је дужна да одреди датум и време 
када ће се поступак наставити. 
 Све околности у вези са евентуалним удаљењем појединих лица, или прекидом 
поступка, уносе се у записник. 
 

Члан 47. 
            О току поступка јавног надметања, односно отварања понуда, Комисија води записник 
у који се обавезно уносе следећи подаци: 

1. дан и час отпочињања јавног надметања, односно отварања понуда; 
2. састав Комисије; 
3. број пријављених учесника односно приспелих понуда и њихови подаци; 
4. почетни износ цене односно закупнине - за сваку предметну непокретност 
посебно; 
5. листа учесника односно листа понуда - са понуђеним износима;  
6. време завршетка поступка јавног надметања, односно отварања понуда; 
7. остали подаци од значаја за рад Комисије и ток поступка јавног надметања, 
односно отварања понуда; 
8. износ цене односно закупнине који је утврђен као најповољнији и подаци о 
учеснику односно понуђачу са најповољнијом понудом; 
9. други подаци везани за поступак. 

  Записник потписују председник и чланови Комисије. 
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Члан 48. 
            Поступак јавног надметања односно прикупљања понуда ће се спровости и у случају 
да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава односно понуда, на основу које 
се подносилац региструје и проглашава купцем, односно закупцем, ако прихвати почетну цену 
по којој се непокретност отуђује, односно даје у закуп, с тим да уколико не прихвати почетну 
цену, односно закупнину губи право на враћање депозита. 
 Учесник који понуди најповољнији износ потписује изјаву о висини понуђене цене. 
Уколико не закључи уговор, односно не уплати уговорену цену односно закупнину у 
предвиђеном року, губи право на повраћај депозита. 
 Учесници поступка јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда, који 
нису изабрани за најповољнијег понуђача, имају право на повраћај депозита у року утврђеном 
огласом. 
 

Члан 49. 
            Комисија сачињава извештај о спроведеном поступку јавног надметања, односно 
отварања понуда. 
 Извештај из става 1. овог члана садржи: 
1.  податке о јавном огласу; 
2.  податке о непокретности која је предмет јавног надметања односно, отварања  
     понуда; 
3.  број пријављених учесника односно приспелих понуда за сваку непокретност; 
4.  листу учесника који су учествовали у јавном надметању са понуђеним износима,  
     односно редослед подносилаца понуда по понуђеним износима.; 
5.  образложен предлог да се одређене пријаве односно понуде одбаце као неуредне  
     или неблаговремене и 
6.  предлог Општинском већу  да утврди предлог решења односно, донесе решење,   
     учеснику чија је понуда најповољнија. 
 Извештај из става 1. овог члана са предлогом  и записник из члана 47. ове одлуке 
Комисија доставља Општинском већу. 
 

VIII     ПОВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ СЛУЖБЕНОГ ПРОСТОРА 
 

Члан 50. 
            На захтев државних органа и организација односно органа, правних лица и других организација, 
простор у службеним зградама, односно службени простор (сале), може се дати на повремено 
коришћење за одржавање састанака, промоција и манифестација од општег друштвеног значаја, 
најдуже 30 дана у току године по подносиоцу захтева.  
            Штету насталу на опреми и у службеном простору за време повременог коришћења 
истог, сноси лице коме је простор дат на повремено коришћење. 
 

Члан 51. 
             О давању службеног простора (сале) на повремено коришћење, решењем одлучује корисник 
службеног простора 
              Уговор о давању на повремено коришћење службеног простора, закључује овлашћено лице 
корисника службеног простора.  
              Решење и уговор којим се службени простор (сале) општине даје на повремено 
коришћење садржи: адресу, површину службеног простора, намену, време повременог 
коришћења и име, назив, адресу, односно седиште лица коме се даје на повремено коришћење 
и цену. 

 
IX    КОРИШЋЕЊЕ НЕПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ 

 
Члан 52. 
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             Непокретне ствари у јавној својини општине дају се на коришћење, без накнаде и без права 
уписа у јавне књиге о евиденцији непокретности, уз обавезу плаћања комуналних трошкова за период 
коришћења тих ствари, директним и индиректним корисницима буџетских средстава Републике 
Србије и општине Рача.  
             О давању непокретних ствари у јавној својини из става 1. овог члана на предлог Општинског 
већа, решењем одлучује  Скупштина општине. 
 

Члан 53. 
               О давању непокретних ствари у јавној својини општине на коришћење, односно одузимању 
од носиоца права коришћења, на предлог Општинског већа решењем одлучује Скупштина општине, у 
складу са Законом и овом Одлуком.  
              Решење којим се непокретне ствари дају на коришћење садржи, назив носиоца права 
коришћења, адресу, површину непокретних ствари, одредбу да се непокретне ствари дају на 
коришћење уз обавезу плаћања комуналних трошкова, рок за закључење уговора о давању непокретних 
ствари на коришћење и друге потребне елементе.  
               Решење Скупштине општине је коначно.  
               Уговор о давању на коришћење непокретних ствари у јавној својини општине 
закључује Председник општине, у року од 30. дана од дана коначности решења из става 3. овог 
члана, а након прибављеног мишљења Општинског јавног правобраниоца. 
 

X  ВРШЕЊЕ НАДЗОРА 
 

Члан 54. 
      Надзор над применом прописа о јавној својини и одредаба ове одлуке врши Општинско 
веће  
 

XI   ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 55. 
           Одредбе ове Одлуке, сходно се примењују и на, јавна предузећа, установе, месне заједнице и 
друге организације које имају право коришћења на ствари у јавној својини општине које су им од 
стране општине пренете на коришћење.  
 

Члан 56. 
            За све што није предвиђено овом Одлуком примењују се одредбе Закона o јавној својини, 
Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп 
ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (''Сл. гласник 
РС'', бр. 24/2012) и други важећи прописи који регулишу ову област. 
  

Члан 57. 
           Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 
општине Рача“. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
Број: 020-126/2015-I-01                           ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 16.12.2015. године                                    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА          
                                 Душан Ђоковић, с.р. 
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На основу члана 50. став 3. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 
119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др. закон), Скупштина општине Рача, на 
предлог Општинског већа општине Рача,  на седници одржаној дана 16.12.2015. године, донела 
је: 

 
O Д Л У К У 

 
1. Даје се сагласност на Прву измену и допуну Програма пословања Јавног предузећа 

„Дирекције за изградњу општине Рача“, Рача, за 2015. годину, број 270, од 
10.12.2015. године. 

  

2. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
 
Број: 020-128/2015-I-01                       ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 16.12.2015. године                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
             Душан Ђоковић, с.р. 

 
 
 

На основу члана 50. став 3. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 
119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др. закон), Скупштина општине Рача, на 
предлог Општинског већа општине Рача,  на седници одржаној дана 02.07.2015. године, донела 
је: 

 
 

O Д Л У К У 
 
 
 1. Даје се сагласност Јавном предузећу „Дирекција за изградњу општине Рача“, Рача, 
на Програм пословања за 2016. годину, број 271, од 10.12.2015. године. 
  

2. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
 
Број: 020-129/2015-I-01                                  ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 16.12.2015. године                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
              Душан Ђоковић, с.р. 
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На основу члана 50. став 3. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 
119/2012, 116/2013-аутентично тумачење и 44/2014-др.закон), Скупштина општине Рача, на 
предлог Општинског већа општине Рача,  на седници одржаној дана 16.12.2015. године, донела 
је: 

 
 

O Д Л У К У 
 
 
 1. Даје се сагласност ЈКП-у "Рача" из Раче на Програм и посебан програм пословања и 
улагања у развој комуналних делатности у 2016. години, број 433, од 26.11.2015. године. 
  

2. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
 
Број: 020-130/2015-I-01                        ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 16.12.2015. године                                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
               Душан Ђоковић, с.р. 

 
 

На основу члана 3. став 3. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности 
непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања 
и прикупљања писмених понуда (Службени гласник Републике Србије број 24/12 и 48/2015), 
Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на седници одржаној 
дана 16.12.2015. године, донела је: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

 
I 

 ИМЕНУЈЕ СЕ Комисија за спровођење поступка прибављања у јавну својину, отуђења 
непокретности из јавне својине и давања у закуп ствари у јавној својини општине Рача у 
саставу: 

 
1. Марија Николић  председник Комисије 
2. Снежана Маџић  члан Комисије 
3. Душица  Миљојковић  члан Комисије 
4. Ивана Живановић  члан комисије 
5. Јелена Стевановић  члан комисије 

 
Комисија се именује на период од 4 године. 

 
II 

 Задатак Комисије је да спроведе поступак прибављања у јавну својину, отуђења 
непокретности из јавне својине  и давања у закуп  ствари у јавној својини општине Рача, након 
доношења одлуке од стране надлежног органа о прибављању, отуђењу или давању у закуп 
ствари у јавној својини општине. 
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 Комисија из предходног става ће записник о спроведеном поступку, о привабљању, 
отуђењу или давању у закуп ствари у јавној својини општине Рача, доставити Општинском 
већу општине Рача, на даљу надлежност. 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
 
Број: 020-127/2015-I-01                     ПРЕДСЕДНИК  
Дана: 16.12.2015. године                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
             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 Марија Стевановић, секретар 
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205. 


