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 На основу члана 151. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Рача ("Сл. 
гласник општине Рача", број 6/08), а у вези члана 48. Закона о локалним изборима ("Сл. 
гласник РС", број 129/07, 34/2010- одлука УС и 54/2011), Скупштина општине Рача, на 
седници одржаној дана 18.06.2012. године, донела је: 
 

О Д Л У К У 
 
 1.  Потврђује се мандат новим одборницима у Скупштини општине Рача и то: 
 

1. Драгиши Марић из Вучића, општина Рача, рођеном 30.11.1970. године, са  изборне 
листе  ГГ "УЈЕДИЊЕНИ РЕГИОНИ-Драгана Живановић" на мандатни период до 
истека мандата Драгани Живановић из Мирашевца, којој је престао мандат одборника 
у Скупштини општине Рача; 

2. Невенки Ђорђевић из Раче, са станом у улици Карађорђева број 68, рођеној 
26.08.1972. године, са изборне листе "ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА-Борис Тадић", на 
мандатни период до истека мандата Александру Сенићу из Вишевца, коме је престао 
мандат одборника у Скупштини општине Рача ; 

3. Александру Дугићу из Саранова, општина Рача, рођеном 06.03.1987. године, са 
изборне листе "ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА-Борис Тадић", на мандатни период до 
истека мандата Дејану Милосављевићу из Раче, коме је престао мандат одборника у 
Скупштини општине Рача ; 

4. Драгану Милошевићу из Доње Раче, општина Рача, рођеном 13.09.1969. године, са 
изборне листе "ПОКРЕНИМО РАЧУ-Томислав Николић", на мандатни период до 
истека мандата Будимиру Миленковићу из Бошњана, коме је престао мандат 
одборника у Скупштини општине Рача ; 

5. Снежани Марковић из Малог Крчмара, општина Рача, рођеном 25.09.1975. године, са 
изборне листе "ПОКРЕНИМО РАЧУ-Томислав Николић", на мандатни период до 
истека мандата Миладину Милићу из Раче, коме је престао мандат одборника у 
Скупштини општине Рача ; 

 
2. Одлука ступа на снагу даном доношења.  

 
3. Против ове Одлуке може се изјавити жалба Управном суду у року од 48 часова од  

дана доношења Одлуке. 
 
  4.  Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 
 

 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
 Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредби члана 151. став 1. 
Пословника о раду Скупштине општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 6/08), којим 
је уређено да се акти Скупштине општине израђују на основу Записника о раду седнице на 
којој су донети и члана 48. став 1. Закона о локалним изборима ("Сл. гласник РС", број 
129/07, 34/2010- одлука УС и 54/2011), којим је прописано да кад одборнику престане мандат 
пре истека времена на који је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату са 
изборне листе коме није био додељен мандат одборника. 

 Одлуком Скупштине општине Рача број 020-18/2012-I-01, од 21.05.2012. године, 
утврђен је престанак мандата одборнику Драгани Живановић из Мирашевца, због избора на 
функцију Председника општине Рача, која је неспојива са функцијом одборника. 
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Одлуком Скупштине општине Рача број 020-14/2012-I-01, од 21.05.2012. године, 
утврђен је престанак мандата одборнику Александру Сенићу из Вишевца, због поднете 
оставке. 

Одлуком Скупштине општине Рача број 020-15/2012-I-01, од 21.05.2012. године, 
утврђен је престанак мандата одборнику Дејану Милосављевићу из Раче, због поднете 
оставке. 

Одлуком Скупштине општине Рача број 020-19/2012-I-01, од 21.05.2012. године, 
утврђен је престанак мандата одборнику Будимиру Миленковићу из Бошњана, због избора на 
функцију заменика Председника општине Рача, која је неспојива са функцијом одборника. 

Одлуком Скупштине општине Рача број 020-20/2012-I-01, од 21.05.2012. године, 
утврђен је престанак мандата одборнику Миладину Милићу из Раче, због избора на функцију 
члана Општинског већа општине Рача, која је неспојива са функцијом одборника. 

Општинска изборна комисија је у складу са чланом 48. став 1. Закона о локалним 
изборима ("Сл. гласник РС", број 129/07, 34/2010- odluka US и 54/2011), издала уверења о 
избору Драгише Марић из Вучића, Невенке Ђорђевић из Раче, Александра Дугића из 
Саранова, Драгана Милошевића из Доње Раче и Снежане Марковић из Малог Крчмара, за 
одборнике Скупштине општине Рача, на изборима одржаним дана 06.05.2012. године. 

  Скупштина општине Рача је на седници одржаној дана 18.06.2012. године, 
разматрала предлог Одлуке о потврђивању мандата новим одборницима у Скупштини 
општине Рача, са свим поднетим и наведеним документима, и донела гласањем у складу са 
Законом и Пословником о свом раду одлуку као у диспозитиву.  

 
  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 

Број:  020-21/12-I-01                        ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 18.06.2012. године.                   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

                                                                             Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС" 
број 129/07) и члана 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 18.06.2012. године, донела је следећу: 
 
 

О Д Л У К У 
о одобравању средстава ЈКП "РАЧА" из Раче  

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

за 2012. годину, број 020-1/2012-I-01 („Сл. гласник општине Рача 3/2012), раздео 2. 
Скупштина општине; глава 2.01. Скупштина општине, организациона класификација 
70069, функционална класификација 110 Извршни и законодавни органи, извор 
финансирања 01, позиција 027, економска класификација 451- Субвенције ЈKП "РАЧА", 
одобравају се средства у износу од 745.640,00 динара, за финансирање припреме 
олимпијског пливачког базена за почетак сезоне 2012. године. 

 
2. Средства из тачке 1. ове Одлуке  пренети на рачун ЈКП" Рача " из Раче,  број  150-832-67 - 

Креди банка. 
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3. Обавезује се ЈKП "РАЧА" да у року од 15 дана од дана пријема средстава достави  
Општинском већу општине Рача извештај о утрошку средстава (са копијама извода и 
фактура) и поврати у року од 7 (седам) дана средства на рачун извршења буџета општине 
број 840-87640-78, уколико Општинско веће општине Рача закључи да су средства 
ненаменски утрошена. 

 
4. О реализацији ове Одлуке  стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије, јавне 

набавке, утврђивање, контролу и наплату јавних прихода. 
 
5. Одлуку објавити у Службеном гласнику  општине Рача. 
 
6. Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања  у Службеном гласнику 

општине Рача. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 

Број:  020-23/12-I-01                         ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 18.06.2012. године.                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

                                                                              Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

 
На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локланој самоуправи ("Сл. гласник РС", 

број 129/07) и члана 45. став 1. тачка 7) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", 
број 6/08 и 2/2010 и 12/2010), на предлог Општинског већа општине Рача, Скупштина 
општине Рача, на седници одржаној дана 18.06.2012. године, донела је:  

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ПРОШИРЕНИМ ПРАВИМА И ОБЛИЦИМА СОЦИЈАЛНЕ 
ЗАШТИТЕ ИЗ ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ У ОПШТИНИ РАЧА 

  
Члан 1. 

У члану 3. став 1. Одлуке о проширеним правима и облицима социјалне заштите из 
области социјалне заштите у општини Рача, број 020-84/2012-I, од 29.12.2011. године, уместо 
броја "12" ставља се број "6". 

 
Члан 2. 

 Остале одредбе Одлуке о проширеним правима и облицима социјалне заштите из 
области социјалне заштите у општини Рача, број 020-84/2012-I, од 29.12.2011. године, остају 
непромењене. 
 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Рачa”. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 

Број:  020-24/12-I-01                         ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 18.06.2012. године.                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

                                                                              Душан Ђоковић, с.р. 
 

  



Број 7, страна 5 Службени гласник општине Рача 18.06.2012. године 

  

На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локланој самоуправи ("Сл. гласник РС", 
број 129/07) и члана 45. став 1. тачка 7) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", 
број 6/08 и 2/2010 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа 
општине Рача, на седници одржаној дана 18.06.2012. године, донела је:  

 
О Д Л У К У 

o реализацији пројекта "Унапређење стамбених услова за екстремно угрожене 
избеглице и интерно расељена лица ка остваривању трајних решења" 

 

Члан 1. 

Општина Рача приступа реализацији  пројекта „Унапређење стамбених услова за 
екстремно угрожене избеглице и интерно расељена лица ка остваривању трајних решења“ 
који финансира Канцеларија за становништво, избеглице и миграције Министарства 
спољних послова Сједињених Америчких Држава, а који ће реализовати Дански савет за 
избеглице у сарадњи са Комесаријатом за избеглице и општином Рача. 

 

Члан 2. 

  Пројектом је предвиђена компонента изградње две  монтажне  куће у  свему према 
Меморандуму о разумевању – компонента изградња монтажних кућа и Уговору о сарадњи. 
 

Члан 3. 

Овлашћује се Председник општине Рача да у име општине Рача потпише Меморандум 
о разумевању и Уговор о сарадњи –компонента монтажне куће, чији је предлог саставни део 
ове одлуке. 
 

Члан 4. 

           Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику“ општине Рача. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 

Број:  020-25/12-I-01                          ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 18.06.2012. године.                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

                                                                                     Душан Ђоковић, с.р. 
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   На основу члана 32. став1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( "Службени гласник 
РС", број 129/2007), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему  ("Службени гласник РС", 
број 54/2009 и 73/2010, 101/2010, 101/2011) и члана 45. став 1. тачка 2.  Статута општине Рача 
("Службени гласник општине Рача", број 6/08, 2/10 и 12/10), на предлог Општинског већа 
општине Рача, Скупштина општине Рача на седници одржаној дана 18.06.2012. године 
донела је:  

 
ОДЛУКУ  

О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАЧА 
 ЗА 2011. ГОДИНУ 

I. ОПШТИ ДЕО 

Члан 1. 
 
Остварени текући приходи и примања , као и извршени текући расходи и издаци  буџета 
општине Рача за 2011.годину (у даљем тексту: Одлука), износе у динарима: 

            I     Укупно остварени текући приходи, примања и 
                   пренета средства у (хиљ.динара)                                      -          284.698 
 
            II    Укупно извршени текући расходи и издаци  
                   ( у хиљ.динара)                                                                   -          279.722 
 
            III   Разлика укупних примања и укупних  издатака 
                   (I-II ,у хиљ.динара )                                                            -           4.976 

Члан 2. 
 
У Билансу стања  на дан 30.децембар 2011. године ( Образац 1) утврђена је укупна 
актива у износу од  208.496.053  (динара) и укупна пасива у износу  од  208.496.053 
(динара).   
 
Структура активе у динарима, на трећем нивоу економске класификације: 
 

000000  - нефинансијска имовина                                                         -      94.769.784 
     011000  - некретнине и опрема                                                                 -     71.081.655 

014000  - природна имовина                                                                     -        1.246.920 
015000  - нефинансијска имовина у припреми и аванси                        -     13.577.540 
016000  - нематеријална имовина                                                             -       8.863.670 
 
100000  - финансијска имовина                                                              -    113.726.269 
121000  - новчана средства, племенити метали, хартије од вредности -        4.975.573 
123000  - краткорочни пласмани                                                               -        1.312.500 
131000  - активна временска разграничења                                             -    107.438.196 

Структура пасиве у динарима, на трећем нивоу економске класификације: 
     200000 –  Обавезе                                                                                                 107.438.196 

211000 -  Домаће дугорочне обавезе                                                                     34.228.372 

221000 - Краткорочне домаће обавезе                                                                     5.819.091 

233000 – Обавезе за награде и остале посебне расходе                                        1.404.367 
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237000 – Службена путовања и услуге по уговору                                                    26.213 

245000 – Обавезе за остале расходе                                                                             80.914 

252000 - Обавезе према добављачима                                                                  65.794.134 

254000 – Остале обавезе                                                                                               85.105 

300000- Капитал и утврђивање резултата пословања                                101.057.857 
     311000- Капитал                                                                                                      94.769.784 
     311100- Нефинансијска имовина у сталним средствима                                    68.352.527 

311900- Остали сопствени извори                                                                         26.417.257 
321121- Вишак прихода и примања – суфицит -                                                   4.975.573 
321311- Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година              1.312.500 
 

Члан 3. 
 
У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 30. децембра 2011. године  
(Образац 2) утврђени су следећи износи, и то: 
Таела 1 

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

 
245.911 

 
2. Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку  
    нефинансијске имовине  273.598 

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

 27.687 
 

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

 
 

17.380 
- 
 
- 
 

21.407 
- 

 
 

6.124 
 
- 

           4.976 
  
 
Коригован буџетски суфицит утврђен је у износу од 4.975.573 динара. 
 

Члан 4. 
        
Буџетски суфицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су: 
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА БУЏЕТА ОПШТИНЕ 
I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
Структура остварених текућих прихода ( у хиљадама динара): 
    1. Порески приходи 

711000 - Порез на доходак , добит и капиталне добитке - 53.715 
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713000 - Порез на имовину - 9.986 
714000 - Порез на добра и услуге - 6.422 
716000 - Други порези - 9.628 
 
2. Донације 
731000 - Донације од иностраних држава – 8.003 
 
3. Трансфери 
733000 - Трансфеи од других нивоа власти - 141.089 
 
4. Непорески приходи 
741000 - Приходи од имовине - 3.306 
742000 - Приходи од продаје добара и услуга – 975 
743000 - Новчане казне и одузета имовинска корист – 1.542 
745000 - Мешовити и неодређени приходи – 5.100 
 
5. Меморандумске ставке за рефундацију расхода 
771000 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода – 6.145 
 
6. Примања од задуживања 
911000 – Примања од домаћих задуживања – 21.407 

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

411000 - Плате и додаци запослених - 55.080 
412000 - Социјални доприноси на терет послодавца - 7.802 
413000 - Накнаде у натури -165 
414000 - Социјална давања запосленима – 1.205 
415000 - Накнаде за запослене - 1.435 
416000 - Награде,бонуси и остали посебни расходи- 732 
 
2. Коришћење роба и услуга 
 
421000 - Стални трошкови – 23.977 
422000 - Трошкови путовања – 6.103 
423000 - Услуге по уговору – 52.005 
424000 - Специјализоване услуге - 8.971 
425000 - Текуће поправке и одржавање- 1.703 
426000 - Материјал- 31.992 
441000 – Отплата домаћих камата - 169 
 
3. Субвенције 
 
451000 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – 19.751 
 
4. Текући трансфери и дотације 
 
463000 - Трансфери осталим нивоима власти- 19.045 
465000 - Остале дотације и трансфери – 360 
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5. Издаци за социјалну заштиту 
 
471000 - Права из социјалног осигурања - 160 
472000 - Накнада за социјалну заштиту из буџета – 615 
 
6. Остали расходи 
 
481000 - Дотације невладиним организацијама – 5.673 
482000 - Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом - 578 
483000 - Новчане казне и пенали по решењима судова и судских тела – 2.053 
484000 - Накнада за штету насталу услед елементарних непогода – 240 
485000 – Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода - 298  
 

    7. Структура издатака за нефинансијску имовину ( у хиљадама динара) : 
511000 - Зграде и грађевински објекти – 36.921 
512000 - Машине и опрема – 7.262 
515000 - Нематеријална имовина – 320 
 
 

III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (III – II)  -  27.687 

IV.  

         IV. Издаци за набавку финансијске имовине (62) 
         V. Отплата главнице  (61) 
    611000 – Отплата главнице домаћим јавним финансијским   
                    институцијама и пословним банкама      -  6.124 
 
В. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  
 
        VI.Примања по основу продаје финансијске имовине – 0 
        VII.Примања од задуживања 

 Примања од задуживања 
911000 – Примања од домаћих задуживања  –        21.407 

    
Члан 5. 

 
        Остварени вишак прихода – суфицит из члана 3. ове одлуке, у износу од 4.975.573 
динара преноси се у наредну годину и састоји се из: 
- Дела вишка прихода – буџетског суфицита у износу од 1.269.784,97 динара који је 

наменски опредељен: Скупштина општине, економска класификација 611 - Отплата 
кредита домаћим пословним банкама (функција 170- Трансакција јавног дуга); 

- Дела вишка прихода – буџетског суфицита у износу од 500.000 динара који је наменски 
опредељен: Фонд за грађевинско земљиште, економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти  (израда пројектне документације, функција 620- Развој заједнице); 

- Дела вишка прихода – буџетског суфицита у износу од 425.000 динара који је наменски 
опредељен: Фонд за грађевинско земљиште, економска класификација 511 – Зграде и 
грађевински објекти  (колектор Д. Рача), функција 620 – Развој заједнице; 

- Дела вишка прихода – буџетског суфицита у износу од 130.512,59 динара који је 
наменски опредељен: Месне заједнице економска класификација 423 – Услуге по уговору 
(месни самодопринос), функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту; 

- Дела вишка прихода – буџетског суфицита у износу од 55.397,90 динара који је наменски 
опредељен: Месне заједнице економска класификација 511 – Зграде и грађевински 
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објекти (средства од кредита за изградњу пута), функција 620 – Опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту;   

- Дела вишка прихода – буџетског суфицита у износу од 698.603,50 динара који је 
наменски опредељен, економска класификација 512 – Машине и опрема (функција 360 – 
Јавни ред и безбедност некласификована на другом месту); 

-  Остварени вишак прихода и примања-суфицит индиректни корисници ће користити у 
складу са одлуком својих органа управљања, а на наменским подрачунима за реализацију 
пројеката ће бити коришћена у складу са буџетима истих за намене за које су добијена. 

 

Члан 6. 

     У Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 01.јануара до 
30.децембра 2011.године( Образац 3), утврђена су укупна примања у износу од 21.407.        
( у хиљ. динара )  и укупни издаци  у износу од  50.951. ( у хиљ.динара). 
Укупна примања према структури (у хиљадама): 

 800000- Примања од продаје нефинансијске имовине - 0 
 911000- Примања од  домаћих задуживања – 21.407 
  
Укупни издаци према структури( у хиљ.динара): 

511000- Зграде и грађевински објекти- 36.921 
512000- Машине и опрема – 7.262 
515000- Нематеријална имовина – 320 
541000- Земљиште - 324 
611000- Отплата главнице домаћим кредиторима – 6.124 
 

    Мањак примања : 29.544  хиљ.динара. 

 

Члан 7. 
У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1.јануара до 30.децембра 

2011.године ( Образац 4 ), утврђени су укупни новчани приливи у износу од ( у хиљ. 
динара) 267.318 и укупни новчани одливи у износу од ( у хиљ.динара) – 279.722 , мањак 
новчаних прилива у износу од 12.405 (у хиљ. динара) и салдо готовине на крају године  у 
износу  од ( у хиљ.динара) – 4.976. 

Структура новчаних прилива ( у хиљ.динара): 
711000 - Порез на доходак , добит и капиталне добитке – 53.715 
713000 - Порез на имовину- 9.986 
714000 - Порез на добра и услуге- 6.422 
716000 - Други порези - 9.628 
731000 - Донације од иностраних држава – 8.003 
733000 - Трансфеи од других нивоа власти - 141.089 
741000 - Приходи од имовине – 3.306 
742000 - Приходи од продаје добара и услуга – 975 
743000 - Новчане казне и одузета имовинска корист – 1.542 
745000 - Мешовити и неодређени приходи – 5.100 
771000 - Меморандумске ставке за рефундацију расхода - 6.6145 
812000 - Примања од продаје покретне имовине – 0 
911000 – Примања од домаћих задуживања – 21.407 
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Структура новчаних одлива ( у хиљ.динара): 
411000- Плате и додаци запослених – 43.742 
412000- Социјални доприноси на терет послодавца – 7.802 
413000- Накнаде у натури - 165 
414000- Социјална давања запосленима – 1.205 
415000- Накнаде за запослене – 1.435 
416000- Награде,бонуси и остали посебни расходи –  732 
421000- Стални трошкови – 23.977 
422000- Трошкови путовања – 6.103 
423000- Услуге по уговору – 52.005 
424000- Специјализоване услуге – 8.971 
425000- Текуће поправке и одржавање – 1.703 
426000- Материјал – 31.992 
441000-Отплата домаћих камата - 169 
451000- Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама – 19.751 
463000- Донације и трансфери осталим нивоима власти - 19.045 
465000- Остале дотације и трансфери – 360 
471000- Права из социјалног осигурања - 160 
472000- Накнада за социјалну заштиту из буџета - 615 
481000- Дотације невладиним организацијама – 5.673 
482000- Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом - 578 
483000- Новчане казне и пенали по решењима судова и судских тела – 2.053 
484000- Накнада штете настале услед елементарних непогода – 240 
485000- Накнада за штету нанету од стране државних органа – 298 
511000- Зграде и грађевински објекти- 36.921 
512000- Машине и опрема – 7.262 
515000- Нематеријална имовина – 320 
541000- Земљиште - 324 
611000- Отплата главнице домаћим кредиторима – 6.124 

 
Члан 8. 

 
У извештају о извршењу буџета у периоду 01.јануара до 30.децембра 2011.године ( 

Образац 5), утврђена је укупна разлика  у  износу од 12.404 , између укупних прихода и 
примања у износу од ( у хиљ.динара)  267.318 и укупних расхода и издатака у износу  од ( у 
хиљ.динара) – 279.722 по нивоима финансирања из : Републике, општине, донација и 
осталих извора. 
 
 

Структура прихода и примања  у хиљадама динара из обрасца 5: 
 
Табела 2 
 
 
 

 
Економска  
класификац

ија 

 
Врста прихода 

 
План 
2011 

 
Остварење 

2011 

 
% 

 
1. 

 
700000 

 
Текући приходи 

 
315.161 

 
245.911 

 
78 

 710000 Порез 98.686 79.751 80 
  

711000  
  
Порез на доходак , добит и капит. Добитке 

     
 49.074 

 
53.715 

 
109 

 713000   Порез на имовину 26.512 9.986 37 
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 714000   Порез на добра и услуге 9.661 6.422 66 
 716000   Други порези  13.439 9.628 71 
 730000   Донације и трансфери  205.741 149.092 72 
 731000   Донације од иностраних држава  11.877 8.003 67 
 733000   Трансфеи од других нивоа власти  193.864 141.089 72 
 740000  Други приходи  10.734 10.923 101 
 741000   Приходи од имовине 2.665 3.306 124 
 742000   Приходи од продаје добара и услуга  2.800 975 34 
 743000   Новчане казне и одузета имовинска корист  2.200 1.542 70 
 744000   Добровољни трнсф.од физ. И прав. Лица  2.000 0 - 
 745000   Мешовити и неодређени приходи  1.069 5.100 477 
 770000   Меморандумске ставке за рефунд. Расхода   6.145 - 
 771000   Меморандумске ставке за рефунд.расхода   6.145 - 
 

2. 
 
800000  

 
 Примања од продаје нефинансијске 
имовине  

 
0 

 
0 

 
- 

 812000   Примања од продаје покретне имовине  0 0 - 
 

3. 
 
900000  

 
 Примања од задуживања  

 
30.300 

 
21.407 

 
70 

 911000  Примања од домаћих задуживања  30.300 21.407 70 
   

УКУПНО: 
 

345.461 
 

267.318 
 

77 
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Структура расхода и издатака у хиљ.динара из Обрасца 5: 
 
Табела 3 
 

 
Екон. 
Клас. 

 
О П И С 

 
План за 2011. 

 
Извршење у 2011. 

 
% 

 
400000 

 
ТЕКУЋИ РАСХОДИ 

 
275.778 

 
228.771 

 
83 

410000  Расходи за запослене  59.007 55.081 93 
411000  Плате и додаци запослених  44.318 43.742 98 
412000  Социјални доприн. на терет послодавца  7.998 7.802 98 
413000  Накнаде у натури  430 165 38 
414000  Социјална давања запосленима  2.195 1.205 55 
415000  Накнада трошкова за запослене  1.791 1.435 80 
416000  Награде,бонуси и ост. посебни расходи 2.275 732 32 

420000   Коришћење услуга и роба   152.907 124.750 82 
421000  Стални трошкови  21.209 23.977 113 
422000  Трошкови путовања  5.280 6.103 116 
423000  Услуге по уговору  77.546 52.004 67 
424000  Специјализоване услуге  15.022 8.971 60 
425000  Текуће поправке и одржавање  5.445 1.703 31 
426000  Материјал  28.405 31.992 113 

440000 Отплата камата и пратећи трошкови 
задуживања 

 
200 

 
169 

 
85 

441000  200 169 85 
 4500000   Субвенције 25.090 19.751 79 

451000  Субвенције јавним нефинансијским 
предузећима и организацијама  

 
- 

 
19.751 

 
- 

460000   Донације, дотације и трансфери  24.781 19.404 78 
463000  Донације и трансфери осталим нивоима власти   

24.332 
 

19.044 
 

78 
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465000  Остале дотације и трансфери  449 360 80 
470000    Социјално осигурање и соц.  заштита  655 775 118 

471000  Права из социјалног осигурања  0 160 9 
472000  Накнада за социјалну заштиту из буџета  655 615 94 

480000 Остали расходи  13.138 8.841 67 
481000  Дотације невладиним организацијама –  6.757 5.672 84 
482000  Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од 

једног нивоа власти другом  
1.359 578 43 

483000  Новчане казне и пенали по решењима судова и 
судских тела  

3.093 2.053 66 

484000  Накнада штете настале услед елементарних 
непогода  

340 240 71 

485000  Накнада за штету нанету од стране државних 
органа  

1.589 298 19 

     
     
500000 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 77.626 44.827 58 
 510000    Основна средства  77.276 44.503 58 

511000  Зграде и грађевински објекти 67.123 36.921 55 
512000  Машине и опрема  9.573 7.262 76 
515000  Нематеријална имовина  580 320 55 
541000 Земљиште 350 324 93 

 
600000 

ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

6.800  
6.124 

90 

610000  Отплата главнице  6.800 6.124 90 
611000  Отплата главнице домаћим кредиторима  6.800 6.124 90 

  
УКУПНО: 

 
360.204 

 
279.722 

 
78 
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ПОСЕБАН  ДЕО 
 

Члан 9. 
 

Укупно планирани и остварени текући приходи и примања према економској класификацији по изворима износе у динарима: 
Табела 4. 

Ек
он

ом
ск

а 
кл

ас
иф

ик
ац

иј
а 

О   П    И   С 

Износ 
 прихода остварених из 

БУЏЕТА ОПШТИНЕ  у 
000 % 

Износ остварених 
приходаиз ДОНАЦИЈА, 

ОСТАЛИХ ИЗВОРА, 
КРЕДИТА И БУЏЕТА 

РЕПУБЛИКЕ у 
000 % 

УКУПНИ ПРИХОДИ 
По свим изворима у 

000 

 
 

% 

 
  Планирано Остварено   Планирано Остварено   Планирано Оствар.   

 
711000 Порез на доходак, добит и капитал.добитке 49.074 53.355 108 - 360 - 49.074 53.715 109 
713000 Порез на имовину 26.512 9.986 37 - - - 26.512 9.986 37 
714000 Порез на добра и услуге 9.661 6.422 66 - - - 9.661 6.422 71 
716000 Други порези 13.439 9.628 71 - - - 13.439 9.628 71 
731000 Донације од иностраних држава 6.425 - - 5.452 8.003 146 11.877 8.003 67 
733000 Трансфери од других нивоа власти 156.920 96.247 61 36.944 44.842 121 193.864 141.089 72 
741000 Приходи од имовине 2.665 3.306 124 - - - 2.665 3.306 124 
742000 Приходи од продаје добара и услуга 2.800 871 31 - 104  2.800 975 34 
743000 Новчане казне и одузета имовинска корист 2.200 1.542 70 - - - 2.200 1.542 70 
744000 Добровољни трансфери од физичких и 

правних лица - - - 2.000 - - 2.000 0 - 
745000 Мешовити и неодређени приходи  1.094 - 1.069 4.006 374 1.069 5.100 477 
771000 Меморандумске ставке за рефунд.расхода - - - - 6.145 - - 6.145 - 
 
841000 Примања од продаје земљишта - - - - - - - - - 
911000 Примања од задуживања од пословних 

банака у земљи - - - 30.300 21.407 70 30.300 21.407 70 
 

У К У П Н О: 269.696 182.451 67 75.765 84.867 112 345461 267.318 77 
 



Број 7, страна 16 Службени гласник општине Рача 18.06.2012. године 

  

 
Члан 10. 

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

Ек
он

ом
ск

а 
кл

ас
иф

ик
ац

иј
а 

О   П    И   С Текући расходи и издаци 
из БУЏЕТСКИХ 

СРЕДСТАВА 0ПШТИНЕ                     
у 000 % 

Текући расходи и издаци 
из СРЕДСТАВА 

СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА, 
КРЕДИТА, 

РЕПУБ.БУЏЕТА 
у 000 % 

УКУПНИ расходи 
и издаци из 

БУЏЕТСКИХ И 
ОСТАЛИХ 
ИЗВОРА                

у 000 % 
   Планирано Остварено   Планирано Остварено   Планир. Оств.  
411000 Плате и додаци запослених 40718 40409 99 3.600 3333 92 44.318 43.742 99 
412000 Социјални доприноси на терет 

послодавца 7354 7207 98 644 595 92 7.998 7.802 98 
413000 Накнаде у натури 210 46 22 220 119 54 430 165 38 
414000 Социјална давања запосленима 604 270 45 1591 935 58 2.195 1.205 55 
415000 Накнаде за запослене 1741 1435 84 50 -- -- 1.791 1.435 8067 
416000 Награде бонуси и остали 

посебни расходи 1410 557 40 865 175 20 2.275 732 32 
421000 Стални трошкови 19129 15760 82 2080 8217 395 21.209 23.977 113 
422000 Трошкови путовања 4296 3263 76 984 2840 288 5.280 6.103 116 
423000 Услуге по уговору 73516 44854 61 4030 7150 177 77.546 52.004 67 
424000 Специјализоване услуге 12551 7806 62 2471 1165 47 15.022 8.971 60 
425000 Текуће поправке и одржавање 3835 1610 41 1360 93 6 5.445 1.703 31 
426000 Материјал 25040 13773 55 3365 18219 541 28.405 31.992 113 
441000 Отплате домаћих  камата  200 169 84 0 0 - 200 169 85 
451000 Субвенц. јавних неф.пред.и орг. 13890 6594 47 11200 13157 117 25.090 19.751 79 
463000 Трансф осталим нивоима власти 22725 17416 76 1607 1628 101 24.332 19.044 78 
465000 Остале донације и трансфери 100 11 11 349 349 100 449 360 80 
471000 Права из социјалног осигурања - - - 0 160 - - 160 - 
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472000 Накнада за соц.зашт. из буџета 650 615 94 5 0 - 655 615 94 
481000 Дотације невладиним организац. 6757 5607 82 0 65 - 6.757 5.672 84 
482000 Порези, обавезне таксе и казне 

наметнуте од друг. нивоа власти  1219 510 41 140 68 48 1.359 578 43 
483000 Новчане казне и пенали по 

решењу судова и судских тела 2940 1998 67 153 55 35 3.093 2.053 66 
484000 Накнада штете настале услед 

елементарних непогода  340 240 71 0 0 - 340 240 71 
485000 Накнада за штету насталу  од 

стране државих органа 1589 298 19 0 0 - 1.589 298 19 
511000 Зграде и грађевински објекти 60333 9672 16 6790 27249 401 67.123 36.921 55 
512000 Машине и опрема 5662 1582 27 3911 5680 145 9.573 7.262 76 
515000 Нематеријална имовина 530 222 41 50 98 196 580 320 55 
541000 Земљиште 350 324 93 0 - - 350 324 93 
499000 Средства резерве 809 0 - 0 - - 809  - 
611000 Отплата главнице домаћим 

посло.банкама - - - 6800 6.124 90 6.800 6.124 90 
 УКУПНО:   

 308.748 182.248 59 
 

52.265 
           

97.474 186 361.013 279.722 77 
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Члан 11. 
 
          Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци из буџетских средстава  без 
средстава буџета Републике и осталих извора и донација,према корисницима износе у 
хиљ.динара:   
 
Табела 6.     
                                           

Ре
дн

и 
бр

ој
 

О   П    И   С Гл
ав

а 

Ф
ун

кц
ио

на
лн

а 
кл

ас
иф

ик
ац

иј
а 

Текући расходи  и 
издаци из  буџетских 

извора   %   

      Планирано Остварено   
1. Председник општине, заменик и општ. веће 1.01 110 16.186 13.434 83 
2. Скупштина општине  2.01 110 18.833 16.895 90 
3. Изборна комисија 2.02 160 0 0 0 
4. Општинска управа 3.01 410 52.130 44.866 86 
5. Основно образовање 3.02 912 11.325 9.335 82 
6. Дом здравља 3.03 760 2.000 977 49 
7. Средње образовање 3.04 920 4840 3.649 75 
8. Културни центар 3.05 820 8.179 6.391 78 
9. Библиотека 3.06 820 2.836 2.289 81 

10. Физичка култура 3.07 810 2.126 2.122 100 
11. Друштвена брига о деци 3.08 911 15.287 12.718 83 
12. Фонд за локалне и некатегорисане путеве 3.09 620 23.316 7.443 32 
13. Фонд за грађевинско земљиште 3.10 620 35.843 19.154 53 
14. Фонд за  водпривреду 3.11 620 5.910 897 15 
14. Буџетски фонд за  развој пољопривреде 3.12 620 2.000 1.108 55 
16. Центар за социјални рад 3.13 90 4.320 3.456 80 
17. Туристичка организација 3.14 473 496 155 31 
18. Месне заједнице 3.15 160 55.805 31.235 56 
19. Буџетски фонд за заштиту животне средине 3.16 530 2.660 1.237 47 
20. Опште услуге (мртвозорство) 3.17 130 264 264 100 
21. Дотације невладиним организацијама 3.18 110 4.531 3.456 76 
22.  Средства резерве        2.17 110 809 0 0 

 У К У П Н О:     269.695 181.080 67 
 
                                                                           

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 12. 

Завршни рачун буџета општине Рача садржи: 
1) Биланс стања на дан 30.12.2011. године; 
2) Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2011. до 30.12.2011. године; 
3) Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2011. до 30.12.2011. 
године; 
4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године; 
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5) Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између планираних 
средстава и извршења у периоду од 01.01.2011. до 31.12.2011. године; 
6) Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 
01.01.2011. до 31.12.2011. године; 
7) Извештај о кредитима, извршеним отплатама дугова у периоду 01.01.2011. до 31.12.2011. 
године; 
8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 
01.01.2011. до 31.12.2011. године; 
9) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2011. до 
30.12.2011. године;  
10) Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период 01.01.2011. до 
30.12.2011. године, а у складу са чланом 92. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС „ 
,бр.54/09,73/10 и 101/10). 
12) Извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета за 
период 01.01.2011. до 31.12.2011. године. 
 
(Извештаји су саставни део Одлуке и налазе се као посебни прилози.) 
 

Члан 13. 

Одлуку о завршном рачуну буџета општине Рача доставити Управи за трезор, најкасније до 
15. јуна 2012 године. 

Члан 14. 

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

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
Број:   020-22/2012-II-01                       ПРЕДСЕДНИК 
Даna: 18.06.2012.                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
                                                                                                            ДУШАН ЂОКОВИЋ, с.р. 
 
 



Број 7, страна 20 Службени гласник општине Рача 18.06.2012. године 

  

Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за 
период 01.01.2011 до 30.12.2011. године 

 
У периоду од 01.01.2011. до 30.12.2011. године није било великих одступања између 
одобрених средстава и извршења. 
 

Извештај о кредитима и извршеним отплатама дуга 
 

            У буџетској 2011. години буџет општине Рача се задужио код Bancе Intesa а.d. 
Beograd, по  уговору број 401-257/2011-III од 29.08.2011. године, за средства у износу до 
297.753,29 €, (30.300.000,00 динара), за финансирање следећих капиталних инвестиционих 
расхода: 

1. Реконструкција главне улице у Рачи 
2. Завршетак радова на изградњи постројења за пречишћавање и аерацију пијаће воде 
3. Учешће од 10% за Пројекат Реконструкције улица у Рачи: Милоша Обилића, Вука 

Караџића, Његошеве, Ђоке Митровића, Николе Пашића 
4. Изградња и реконструкција локалних и некатегорисаних путева сеоских насеља 
5. Реконструкција зграде Дома културе у месној заједници Мирашевац 

      *  Почетак отплате кредита је 29.08.2013. године (грејс период од две године), а датум 
прве рате је  29.11.2013. године. 
      *  Дугорочна обавеза по овом кредиту примењујући средњи курс НБС на дан 
30.12.2011. године од 104,64089 динара износи 31.157.169,26 динара. 

 
             У извештајном периоду отплаћиване су ануитетне обавезе по дугорочном кредиту за 
финансирање капиталних инвестиционих расхода Војвођанској банци а.д. Нови Сад, по 
уговору број 1121-02-2006 од 15.05.2006. године, у укупном износу  од 6.168.224,38 динара. 
              Обавеза по овом кредиту са стањем на дан 30.12.2011.године, износи 84.960,04 €, или 
8.890.294,20 динара, (примењујући средњи курс НБС у износу од 104,64089 динара - на дан 
30.12.2011. године). 
               *  Од овог износа дугорочна обавеза је 29.349,93 €  или 3.071.202,80 динара.  
               * Краткоточна обавеза по истом кредиту износи 55.610,11 € или 5.819.091,40 динара, 
(све обрачунато по средњем курсу НБС на дан 30.12.2011. године). 
 
 

Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за 
период 01.01.2011. до 31.12.2011. године 

 
 

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

 
 Из средстава планираних Одлуком о буџету општине Рача за 2011. годину, раздео 3, 

глава 3.19, организациона класификација 70040, са позиције 180, функционална 
класификација 130, извор финансирања 01, економска класификација 499, средства резерве – 
текућа буџетска резерва: 

         
Одлуком број 401-79/2011-III од 14.03.2011.године одобрена су средства у износу од 
240.000,00 динара, у оквиру раздела 1. глава 1.01, организациона класификација 09736 – 
Председник општине, заменик и општинско веће, функционална класификација 110, 
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позиција 015,  економска класификација 484 – накнада штете за повреде и штету насталу 
услед елементарних непогода. 
 
Одлуком број 401-158/2011-III од 30.05.2011.године одобрена су средства у износу од 
281.952,00 динара, у оквиру 
раздела 3. глава 3.01, организациона класификација 06958, функционална класификација 130, 
позиција 050,  економска класификација 482211 – уплата за промену намене обрадивог 
пољопривредног земљишта.  
 
Одлуком број 401-207/2011-III од 15.07.2011.године одобрена су средства у износу од 
297.500,00 динара, 
- раздела 1. глава 1.01, организациона класификација 09736 – Председник општине, 

заменик и општинско веће, функционална класификација 110, позиција 010,  економска 
класификација 424 специјализоване услуге. 

 
Одлуком број 401-223/2011-III од 28.07.2011.године одобрена су средства у износу од 
249.425,54 динара, у оквиру раздела 3. глава 3.09, организациона класификација 06962 - 
Фонд за локалне и некатегорисане путеве, функционална класификација 620, позиција 121,  
економска класификација 485 – накнада штете. 
 
Одлуком број 401-238//2011-III од 12.08.2011.године одобрена су средства у износу од 
150.000,00 динара, у оквиру раздела 3. глава 3.18, организациона класификација 70078 –, 
Дотације невладиним организацијама, функционална класификација 130, позиција 175,  
економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама 
 
Одлуком број 401-245/2011-III од 19.08.2011.године одобрена су средства од 69.850,00 
динара и то : 
 -   у износу од 38.350,00 динара, у оквиру раздела 3. глава 3.05, организациона 
класификација 70073 – Културни центар "Радоје домановић", функционална класификација 
820, позиција 068,  економска класификација 424– специјализоване услуге; 
 -   у износу од 31.500,00 динара, у оквиру раздела 3. глава 3.06, организациона 
класификација 70074 – Народна библиотека "Радоје Домановић", функционална 
класификација 820, позиција 086, економска 424 – специјализоване услуге. 
 
Решењем број 401-255/2011-III од 01.09.2011.године одобрена су средства у износу од 
100.000,00 динара: 
- у оквиру раздела 3. глава 3.05, организациона класификација 70073 – Културни центар 

"Радоје Домановић", функционална класификација 820, позиција 070,  економска 
класификација 426 – материјални трошкови; 

 
Решењем број 401-312/2011-III од 28.10.2011.године одобрена су средства у износу од 
1.662.500,00 динара и распоређују се: 
А)      У оквиру раздела 1. глава 1.01, организациона класификација 09736 – Председник 
општине (и заменик), функционална класификација 110, позиција 008,  економска 
класификација 422 – трошкови путовања износ од 100.000,00 динара, позиција 009,  
економска класификација 423 – услуге по уговору - износ од 300.000,00 динара,  позиција 
013,  економска класификација 472 – накнаде за социјалну заштиту из буџета износ од 
50.000,00 динара. 
Б)   У оквиру раздела 2. глава 2.01, организациона класификација 70069 – Скупштина 
општине, функционална класификација 110, позиција 008,  економска класификација 422 – 
трошкови путовања, износ од 100.000,00 динара; 
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В)   У оквиру раздела 3.  глава 3.01, организациона класификација 06958 – Општинска 
управа,            функционална класификација 130, 
 - позиција 042,  економска класификација 415 – накнаде запосленима износ од 50.000,00 
динара,  
- позиција 044,  економска класификација 421 – стални трошкови,  износ од 400.000,00 
динара,  
- позиција 045,  економска класификација 422 – трошкови путовања  износ од 50.000,00 
динара,  
- позиција 049, економска класификација 426 – материјал,  износ од 150.000,00 динара, 
 
         У оквиру раздела 3. глава 3.15, организациона класификација 70077 – Месне заједнице, 
функционална класификација 160, позиција 152,  економска класификација 423 – услуге по 
уговору, 400.000,00 динара; 
 
         У оквиру раздела 3. глава 3.18, организациона класификација 70078 – Дотације 
невладиним организацијама, функционална класификација 130, позиција 170,  економска 
класификација 481 – Дотације невладиним организацијама  2.500,00 динара. 
 
         У оквиру раздела 3. глава 3.07, организациона класификација 70039 – Физичка култура 
функционална класификација 810, позиција 094,  економска класификација 481 – Дотације 
невладиним организацијама  60.000,00 динара . 
 
Решењем број 401-289/2011-III од 29.09.2011.године одобрена су средства у износу од 
200.000,00 динара и распоређују се:  
 
             У оквиру раздела 3. глава 3.01 , организациона класификација 06958 – Општинска 
управа, функционална класифиције 130, позиција 042,  економска класификација 415 – 
накнаде запосленима 150.000,00 динара.  
 
              У оквиру раздела 3. глава 3.08, организациона класификација 70075 – Дечји вртић 
"Наша радост", функционална класификација 911. 1. Позиција 101,  економска 
класификација 421 – стални трошкови у износу од 50.000,00 динара.  
 
Решењем број 401-344/2011-III од 30.11.2011.године одобрена су средства у износу од 
130.000,00 динара, 
- у оквиру раздела 1. глава 1.01, организациона класификација 09736 – Председник 

општине, заменик и општинско веће, функционална класификација 110, позиција 014,  
економска класификација 482 – порези, обавезне таксе, износ од 30.000,00  

      У оквиру раздела 3. глава 3.14, организациона класификација 06959 – Туристичка 
организација општине Рача, функционална класификација 473, позиција 147,  економска 
класификација 423 – услуге по уговору, у износу од 100.000,00 динара. 
 
Решењем број 401-370/2011-III од 30.12.2011.године одобрена су средства у износу од 
870.000,00 динара, 
 
А)   Уоквиру раздела 1. глава 1.01, организациона класификација 09736 – Председник 
општине (и заменик), функционална класификација 110, позиција 011,  економска  
класификација 426 – Материјал, износ од 50.000,00 динара.  
Б)  У оквиру раздела 2. глава 2.01, организациона класификација 70069 – Скупштина 
општине, функционална класификација 110, позиција 023,  економска класификација 422 – 
Трошкови путовања у износу од 20.000,00 динара; Позиција 026,  економска класификација 
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426 – Материјал, у износу од 100.000,00 динара; Позиција 030,  економска класификација 
441 – Отплата домаћих камата, у износу од 100.000,00 динара. 
В)   У оквиру раздела 3. глава 3.01, организациона класификација 06958 – Општинска управа 
општине Рача, функционална класификација130, позиција 044, економска класификација 
421 – Стални трошкови 300.000,00 динара, позиција 045, економска класификација 422 – 
Tрошкови путовања 100.000,00 динара, позиција 049, економска класификација 426 – 
Материјал 200.000,00 динара.   

 
 

Средства сталне  буџетске резерве су  у 2011. години планирана као посебна 
апропријација, у складу са чл. 49. Закона о буџетском систему ( "Службени гласник РС" 
54/2009  и 73/10), у износу од 600.000,00 динара. 

 
У 2011. години из сталне буџетске резерве, за санирање последица елементарних 

непогода, укупно су одобрена средства у износу од 240.000,00 динара, и то: 
- по Решењу број 401-20/2011,  Гајић Живораду из Сипића, за санирање последица 

пожара, исплаћен је износ од 70.000,00 динара; 
- по Решењу број 401-34/2011, Тодоровић Миловану  из Саранова, за санирање 

последица  пожара, исплаћен  је     износ од  100.000,00 динара; 
- по Решењу број 101-42/2011, Милисављевић Захарију из Сипића, за санирање 

последица пожара, исплаћен је износ од 70.000,00 динара; 
 
 

Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од  
01.01.2011. - 31.12.2011. године 

 
      У току фискалне 2011.године, није било давања гаранција.  
 
 

Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период од  
01.01.2011. - 31.12.2011. године, а у складу са чланом 92. Закона о буџетском 

систему. 
 

          Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период 01.01.2011. године 
до 30.12.2011. године дат је у прилогу ове Одлуке и саставни је део исте. 
 
 
Извештај о реализацији средстава програма и пројеката финансираних из 

средстава НИП-а и буџета за период 01.01.2011. до 31.12.2011. године. 
 

 
Из средстава Министарства за Национални инвестициони план (НИП-а) није било 
финансирања програма и пројеката преко рачуна буџета или наменских подрачуна. Плаћања 
су вршена директно са рачуна Министарства за НИП извођачима радова за: 
 
1.Извођење радова на реконструкцији Карађорђеве улице у Рачи (фаза Ц од раскрснице са 
улицом Немањином, односно Краља Александра Карађорђевића до бензинске пумпе), у 
вредности  од 24.297.675,00 динара, (по уговору број:404-02-281/9/2010-04 од 29.10.2010. 
године).  
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2.Изградњу локалног и некатегорисаних путева у МЗ Сараново у износу од 22.127.304,54 
динара, (по уговору број:404-26/10-III од 08.12.2010. године). 
 

Табела која следи приказује пројекте који су у току 2011. године  финансирани из 
донација и трансфера као и износе средстава утрошених за њихову реализацију и износ 
неутрошених средстава 30.12.2011. године на наменским подрачунима трезора 086 буџета 
општине Рача.  

 
 

 
Н а з и в   п р о ј е к т а 

 
Почетно 

стање 
01.01.2011 

 
 

Уплате у 
2011. год. 

 
 

Утрошак у 
2011. год. 

 
 

Стање  
30.12.2011. 

 
СО Рача – Пројекат "Развијање нових знања и 
искуства младих кроз медијски наступ младих 
општине Рача" 

 
 

0,00 

 
 

349.170,00 

 
 

322.153,46 

 
 

0,00 

СО Рача – ГИЗ пројекат попис имовине и 
ажурирање базе података 

 
0,00 

 
164.418,92 

 
146.460,00 

 
17.958,92 

СО Рача – Помоћ Чешке владе за уређење 
градског парка у Рачи 

 
0,00 

 
1.967.850,90 

 
1.855.598,94 

 
112.251,96 

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

 
1.474,19 

 
9.933.438,74 

 
9.934.612,93 

 
0,00 

 
УКУПНО: 

 
1.474,19 

 
12.414.878,56 

 
12.258.825,33 

 
130.210,88 

 
 
                      У буџетској 2011.години започет је и реализован пројекат "Развијање нових 
знања и искуства младих кроз медијски наступ младих општине Рача" , финансиран од 
стране  Министарства омладине и спорта – Сектора за омладину по уговору бр. 401-01-
102/1/2011-04. 
 
                      У буџетској 2011.години започет је пројекат "Донација Немачке за  пројекат 
попис имовине" чија је реализација започета у новембру 2011. године, а завршетак планиран 
за мај 2012. године, вредност пројекта је 6.180 €. 
 
                      У буџетској 2011.години започет је пројекат "Помоћ Чешке владе за уређење 
градског парка у Рачи" који се финансира средствима Јужноморавског региона по уговору 
број 021-8/2011- III, вредност пројекта је 25.000 €.  
 
                      У буџетској 2011.години завршен је пројекат "Јачање локалног економског 
развоја општине Рача кроз јачање капацитета пољопривредних произвођача", по Уговору 
CRIS n 246-958. Пројекат је финансиран из донације Европске Уније у износу од 80.740,00 €  
и средстава општине Рача у износу од  20.185,00 €. Реализација пројекта је започела 
15.09.2010. године, а завршена је по плану  14.09.2011. године. 
 
 

Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Рача за 2011. годину 
 
 
           Одлука о буџету општине Рача за 2011. годину донета је на седници Скупштине 
општине Рача  одржаној дана 16.12.2010. године и објављена у "Службеном гласнику 
општине Рача" број 14/2010. 
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            Овом Одлуком су планирани укупни приходи и примања и пренета неутрошена 
средства у износу од 333.046.800 динара. Буџетски приходи су планирани у износу од 
285.395.400,00 динара, примања од задуживања од пословних банака у земљи 15.000.000,00 
динара, а приходи из сопствених и осталих извора у износу од 30.651.400,00  динара. 
            Текући расходи су планирани у износу  од  203.519.400,00 динара, издаци у износу од 
92.076.000,00 динара, издаци за отплату кредита домаћим пословним банкама 6.800.000,00 
динара, што укупно  износи 333.046.800,00  
            25.05.2011. године Скупштина је усвојила Одлуку о првој измени и допуни одлуке о 
буџету за 2011.годину, која је објављена у "Службеном гласнику општине Рача" број 2/2011. 
            По првој измени и допуни Одлуке о буџету за 2011.годину планирани укупни 
приходи и примања и пренета неутрошена средства,износили су 353.430.548,98 динара. 
Буџетски приходи и примања планирани у износу од 269.695.796,05 динара, а приходи из 
осталих извора у износу од 37.851.400,00  динара, примања од задуживања од пословних 
банака у земљи 30.300.000,00 динара, а 15.583.332,93 динара износе пренета неутрошена 
средства из претходне године. 
            Текући расходи су планирани у износу  од  213.103.128,98 динара, издаци у износу од 
95.676.000,00 динара, издаци за отплату кредита домаћим пословним банкама 6.800.000,00 
динара, што укупно  износи 353.430.528,98 динара. 
 
            24.11.2011. године Скупштина је усвојила Одлуку о другој измени и допуни одлуке о 
буџету за 2011.годину  ("Службени гласник општине Рача" број 2/2011). 
            По овој измени и допуни Одлуке о буџету за 2011.годину планирани укупни приходи 
и примања и пренета неутрошена средства,износе 361.043.950,86 динара. Буџетски приходи 
и примања планирани у износу од 269.695.796,05 динара, примања од задуживања од 
пословних банака у земљи 30.300.000,00 динара, а приходи из осталих извора у износу од 
45.464.821,88 динара, а 15.583.332,93 динара износе пренета неутрошена средства из 
претходне године. 
             Текући расходи су планирани у износу  од  241.597.128,98 динара, издаци у износу од 
77.932.648,93 динара, издаци за отплату кредита домаћим пословним банкама 6.800.000,00 
динара, што укупно  износи 361.043.950,86 динара. 

 
               Следећи прегледи приказују: 
- реализацију буџета општине Рача, у извештајном периоду, по корисницима, економској 

класификацији и позицијама пратећи Одлуку о другој измени и допуни одлуке о буџету 
за 2011.годину ("Службени гласник општине Рача" број 2/2011), кориговану за средства 
из текуће буџетске резерве, за извор финансирања 01. 

- реализацију буџета општине Рача, у извештајном периоду, по функцијама, за извор 
финансирања 01. 

 
 
На основу члана 66. став 1. тачка 8. Статута општине Рача („Службени гласник“ општине 
Рача 6/08 2/10 i 12/10), чл.41. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености 
(Сл.Гласник РС број 36/09)   и члана 37 Пословника о раду опшинског већа  Општинско веће 
општине Рача („Службени гласник“ општине Рача 1/2009),  на седници одржаној дана 
11.06.2012 доноси: 
 

ОДЛУКУ 
о изради  Акционог плана  запошљавања општине  Рача за 2013. годину 

 
Члан 1. 

Општина Рача приступа изради Акционог плана запошљавања  општине  Рача за 
2013.годину.                                                
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Члан 2. 
  Акциони план  запошљавања  општине  Рача за 2013.годину,  је  плански документ којим се 
утврђују приоритети запошљавања у 2013.години. 
 

Члан 3.  
На изради  Акционог плана запошљавања општине Рача за 2012.годину  радиће радна група 
у следећем саставу: 
       1.Драгана Живановић, Предсеник општине Рача 

2.Александар Јеремић,  Представник  Локалног савета за запошљавање, 
3.Драгана Антонијевић, запослена у општинској управи општине Рача, 
4.Милан Јовановић, представник Националне службе за запошљавање 
5.Давор Тимотијевић, представник Удружења предузетника општине Рача, 
6.Биљана Рашић, запослена у општинској управи општине Рача, 

      7.Миладин Милић, члан Општинског већа 
 

Члан 4. 
Рок за израду Акционог плана запошљавања општине Рача за 2013.годину је 31.07.2012. 
године. 
 

Члан 5. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику“ 
општине Рача. 
    

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
  
Број:021-196/2012-II-01  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Дана: 11.06.2012   Драгана Живановић, с.р. 
 
 
 
На основу члана 66. став 1. тачка 8. Статута општине Рача („Службени гласник“ општине 
Рача 6/082/10 i 12/10), чл 13. Закона о управљању отпадом ( Службени Гласник РС број 
36/2009 и 88/2010) и члана 37. Пословника о раду опшинског већа  Општинско веће општине 
Рача („Службени гласник“ општине Рача 1/2009),  на седници одржаној дана11. 06.2012 
године доноси: 
 

ОДЛУКУ 
о изради локалног  плана  управљања отпадом  

општине Рача за период 2012-2022. година 
 

Члан 1. 
Општина Рача приступа изради Акционог плана за управљање отпадом за период 2012-
2022.година.  

Чл.2. 
 Локални  план управљања отпадом општине Рача,  је  плански документ којим се дефинишу 
циљеви  управљања отпадом на територији општине Рача.  
 

Чл.3.  
Локални план управљања отпадом у складу са Закона о управљању отпадом припрема  
надлежна служба Општинске управе. 
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Члан 4. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику“ 
општине Рача. 
    

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
Број:021-195/2012-II-01   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Дана:11.06.2012.године               Драгана Живановић, с.р. 
 
 
 
 

На основу члана 37 Пословника о раду Општинског већа општине Рача ("Сл. гласник 
општине Рача" број 1/2009) и члана 18. Одлуке о проширеним правима и облицима социјалне 
заштите из области социјалне заштите у општини Рача, број 020-84/11-I, од 29.12.2011. 
године, Општинско веће општине Рача, на седници одржаној 11.06.2012. године, донело је: 
 
 
 

ПРАВИЛНИК 
О ОСТВАРИВАЊУ ПРАВА НА  НОВЧАНУ ПОМОЋ ЗА СТУДЕНТЕ ИЗ 

ОСЕТЉИВИХ ДРУШТВЕНИХ ГРУПА 
 

 
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
Овим Правилником уређују се поступак, критеријуми и начин остваривања права на 

новчану  помоћ студентима, права и обавезе даваоца и корисника помоћи, као и сва друга 
питања од значаја за помоћ студентима са територије општине Рача. 

 
Члан 2. 

Општина Рача ће обезбедити помоћ студентима државних универзитета чије се 
школовање финансира из буџета од прве па до завршне године редовних студија, односно до 
истека апсолвентског стажа. 

 
Члан 3. 

Корисници помоћи могу бити студенти од прве па до завршне године основних 
студија, односно до истека апсолвентског стажа и то: 

  -   студенти прве године студија са просечном оценом из средње школе 5,00 
  -   студенти и апсолвенти са просеком оцена 8,00 и већим, 
  -   студенти чији је један од родитеља корисник материјалног обезбеђења породице, 
  -   студенти чији је један од родитеља корисник туђе неге и помоћи, 
  -   студенти самохраних родитеља. 
 

Члан 4. 
Средства за доделу помоћи обезбеђују се у буџету општине Рача без обавезе 

враћања, изузев у случајевима из ове Одлуке.  
Износ помоћи за студенте биће у месечном износу и то: 

- за прву годину студија у висини од 2000,00 динара 
- за другу годину студија у висини од 3000,00 динара 
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- за трећу годину студија у висини од 4000,00 динара 
- за четврту годину и до завршне године студија и апсолвенте у висини од 5000,00 

динара 
 

Члан 5. 
Право на помоћ немају студенти војне и полицијске академије и других сличних 

факултета за које су средства у потпуности обезбеђена у току трајања студија као и запослење 
по стицању одговарајућег звања у складу са посебним законом. 

 
II. ПОСТУПАК, КРИТЕРИЈУМИ И НАЧИН ДОДЕЛЕ ПОМОЋИ СТУДЕНТИМА 
 

Члан 6. 
Право на помоћ студентима стиче се подношењем захтева Центру за социјални рад 

општине Рача. 
О праву на помоћ студентима, Центар за социјални рад је обавезан да реши у року од 

15 дана. 
 

Члан 7. 
Жалба на решење Центра за социјални рад о праву на помоћ студентима подноси се 

Општинском већу општине Рача у року од 8 дана од дана пријема решења.  
 

Члан 8. 
Кандидат уз захтев подноси следећа документа: 

1. уверење о уписаном зимском семестру као редовни студент одговарајуће године 
студија, 

2. уверење о висини просечне оцене током студија, 
3. копија сведочанства за све четири године средње школе (само за бруцоше), 
4. потврду о бирачком праву, 
5. потврда о пребивалишту издату од стране ПС у Рачи, 
6. уверење о смрти једног родитеља (у случају самохраних родитеља), 
7. уверење о кућној заједници, 
8. копија решења за родитеље кориснике материјалног обезбеђења породице, 
9. копија решења за родитеље кориснике туђе неге и помоћи. 
10.  фотокопију текућег рачуна или штедне књижице. 

 
Члан 9. 

Студент, корисник помоћи, губи статус корисника: 
  -    када се утврди да подаци који су наведени као основ за остваривање  права на помоћ не 

одговарају чињеничном стању; 
  -     ако до 31.10. не достави потребну документацију за наставак коришћења помоћи; 
  -     почев од месеца када је засновао радни однос; 
  -     почев од месеца када је престао са студијама по било ком основу; 
  -     истеком апсолвентског стажа одређеног Статутом факултета; 
  -     обновом године; 
  -     почев од месеца када се одселио са територије општине Рача; 
   -    почев од месеца када је наступила смрт корисника.  

 
Студент, корисник помоћи, је у обавези да било коју промену чињеничног стања, која 

утиче на остваривање права на новчану помоћ, одмах пријави Центру за социјални рад, а 
најкасније у року од 3 дана. 
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III. ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ДАВАОЦА И КОРИСНИКА ПОМОЋИ 
 

Члан 10. 
Помоћ студентима се исплаћује у трајању од 9 (девет) месеци текуће школске године, 

од месеца октобра, завршно са месецом јуном, а исплата се врши месечно. 
 

Члан 11. 
Студент корисник помоћи или његов родитељ (старатељ), у року од 15 дана по 

престанку студија по било ком основу, дужан је да обавести о томе даваоца помоћи. 
 

Члан 12. 
Ако се у току коришћења права на помоћ студентима утврди да подаци који су 

наведени као основ за остваривање права на помоћ не одговарају чињеничном стању или 
корисник права на помоћ прекине студије из неоправданих разлога корисник помоћи је дужан 
да врати цео износ примљене помоћи уз законску камату. 
 
IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 13. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана обајвљивања у "Службеном 

гласнику општине Рача". 
Члан 14. 

 Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о додели помоћи 
студентима, број 401-6/09-III, од 23.01.2009. године. 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 
 Бр. 110-07/12-II-01                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Дана 11.06.2012 год.                        ОПШТИНЕ РАЧА 

                                                                             Драгана Живановић, с.р. 
 

 
 
На основу члана 37 Пословника о раду Општинског већа општине Рача ("Сл. гласник 

општине Рача" број 1/2009) и члана 25. Одлуке о проширеним правима и облицима социјалне 
заштите из области социјалне заштите у општини Рача, број 020-84/11-I, од 29.12.2011. 
године, Општинско веће општине Рача, на седници одржаној 11.06.2012. године, донело је: 

 
 

ПРАВИЛНИК 
о остваривању права на новчану помоћ за незапослене породиље 

 
 

Члан 1. 
Овим Правилником се утврђују услови и начин остваривања права на новчану помоћ 

за незапослене породиље. 
Право из става 1. овог члана оствариће незапослена породиља која роди једно или 

више живо рођене деце, почев од 01.01.2012. године, и која поднесе захтев за остваривање 
овог права у року од 3 месеца од дана рођења детета, у трајању од 12 месеци, почев од 
месеца у коме је поднет захтев. 
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Члан 2. 
Право на новчану помоћ, у складу са овим Правилником, остварује мајка, под 

условом: 
-  да је дете или да су деца живорођена; 
-  да је мајка незапослена; 
-  да је држављанин Републике Србије; 
- да у моменту рођења детета или деце има пребивалиште на територији општине 

Рача, у складу са Одлуком о проширеним правима и облицима социјалне заштите из 
области социјалне заштите у општини Рача; 

 
Члан 3. 

Право на новчану помоћ може се остварити подношењем захтева Центру за социјални 
рад у Рачи. 

Уз захтев из става 1. овог члана, подносе се докази о испуњености услова за 
признавање права на новчану помоћ, у складу са овим Правилником, и то: 

- решење о признавању права на родитељски додатак издато од стране службе дечје 
заштите Општинске управе општине  Рача, (оверена копија); 

-  потврду о пребивалишту издату од стране ПС у Рачи; 
-  потврду о незапослености издату од стране Националне службе за запошљавање;  
 
У сличају да породиља из неког разлога нема решење о признавању права на 

родитељски додатак службе дечје заштите Општинске управе општине Рача, потребно је да 
достави: 

- извод из матичне књиге рођених за дете или децу са уписаним матичним бројем, 
датумом и  часом рођења (оргинал или оверена копија); 

-  потврду о незапослености издату од стране Националне службе за запошљавање;  
-  уверење о држављанству Републике Србије (оргинал или оверена копија); 
-  потврду о пребивалишту издату од стране ПС у Рачи; 
-  фотокопија текућег рачуна или штедне књижице. 
Захтев за оствривање права на новчану помоћ за незапослену породиљу подноси се 

најкасније у року од 3 месеца од дана рођења детета, односно деце. 

 

Члан 4. 
О признавању права на новчану помоћ у складу са овим Правилником решава у првом 

степену Центар за социјални рад. 
Рок за решавање о праву из става 1. овог члана је 15 дана од дана подношења захтева.  

 
Члан 5. 

Против првостепеног решења може се поднети жалба Општинском већу општине 
Рача у року од 15 дана, од дана достављења решења. 

 
Члан 6. 

Новчана помоћ исплаћује се у трајању од 12 месеци, почев од месеца у коме је поднет 
захтев, у износу од 10.000,00 динара на месечном нивоу. 

Исплату новчане помоћи врши Центар за социјални рад, а средства обезбеђује 
Општина Рача. 

 
Члан 7. 

Незапослена породиља губи право на новчану помоћ: 
  -   када се утврди да подаци који су наведени као основ за остваривање права на помоћ не 

одговарају чињеничном стању; 
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  -   почев од месеца када је засновала радни однос; 
  -   почев од месеца када се одселила са територије општине Рача; 
  -   почев од месеца када је наступила смрт породиље.  
 
 Незапослена породиља је у обавези да било коју промену чињеничног стања, која 

утиче на остваривање права на новчану помоћ, одмах пријави Центру за социјални рад, а 
најкасније у року од 3 дана. 
 

Члан 8. 
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана обајвљивања у "Службеном 

гласнику општине Рача". 
 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

 
 

 Бр.110-6/12-II                  ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Дана: 11.06.2012 год.                        ОПШТИНЕ РАЧА 

                                                                                Драгана Живановић, с.р.    
 
 
    На основу члана 5. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС" број 54/09 и 73/10, 
101/2010, 101/2011), члана 63. став 1. тачка 3. Статута општине Рача ("Службени гласник 
општине Рача" број 6/2008) и члана 7. Одлуке о првој измени и допуни Одлуке о буџету 
општине Рача за 2012. годину (Службени гласник општине Рача 3/2012), наредбодавац  - 
Председник општине Рача доноси : 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
о увећању прихода и одобрене апропријације  

 
 

1.     Утврђује се измена прихода и расхода планираних Одлуком о првој измени и допуни 
Одлуке о буџету општине Рача за 2012. годину ("Службени гласник општине Рача" број 
3/2012), у износу од 2.276.901,00 динара, а на основу Уговора  Министарства животне 
средине, рударства и просторног планирања број 401-00-00738/2010-07/II од 07.03.2012. 
године (у износу од 1.557.600,00 динара) и Уговора Министарства омладине и спорта брoj 
401-01-89/2012-04 од  26.04.2012. године (у износу од 719.301,00 динара).  
2.        У плану прихода и примања буџета, по изворима, мења се планирани износ на 
економској класификацији 733154-текући наменски трансфери од Републике у корист 
општина, тако што се увећава за 2.276.901,00 динара са економском класификацијом 
733154- текући наменски трансфери у корист нивоа општина и после измене износи 
19.564.601,00 динара. 
3.    У оквиру Раздела 2, Глава 2.01  Скупштина општине, функција 110 – извршни и 
законодавни органи, економска класификација 465 остале текуће донације, дотације и 
трансфери учешће у финансирању Канцеларије за младе, Позиција 029 – одобрена 
апропријација увећава се у износу од 719.301,00 динара са извором финансирања 07  и сада 
износи 1.719.301,00 динара, (извор финансирања 01- 1.000.000,00 динара и извор 
финансирања 07 – 719.301,00 динара). 
4.     У оквиру Раздела 3, Глава 3.01  Општинска управа, функција 130 – опште услуге, 
економска класификација 511 – зграде и грађевински објекти, Позиција 052 – одобрена 
апропријација увећава се у износу од 1.557.600,00 динара са извором финансирања 07  и 
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сада износи 8.257.600,00 динара, (извор финансирања 01- 6.700.000,00 динара и извор 
финансирања 07 – 1.557.600,00 динара). 
5.      За реализацију овог Решења задужује се Одељењу за привреду, буџет, финансије, јавне 
набавке и утврђивање, наплату и контролу јавних прихода. 
6.         Ово Решење објавити у Службеном гласнику општине Рача. 
 
 
Број: 401- 157 / 2012-III      Председник општине Рача 
Дана: 05.06.2012.године      Драгана Живановић, с.р. 
 
 
 

На основу чл. 48. став 3. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС  бр. 9/02, 
87/02, 66/05,54/09 , 73/10 i 101/10) и члана 23. а) став 4. Одлуке о првој измени и допуни 
Одлуке о буџету општине Рача за 2012. годину (Службени Гласник општине Рача број 
03/12), Председник општине  доноси:  

 
Решење 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о првој измени и допуни Одлуке о буџету 
општине Рача за 2012. годину,  Раздео 3, Глава 3.24, организациона класификација 70040, 
позиција 187, функционална класификација 130, извор финансирања 01,  економска 
класификација 499- Средства резерве – текућа буџетска резерва, одобравају се средства за  
финансирање редовне делатности  у 2012. години  у износу од  725.575, 00 динара. 

 
  2.  Средства из тачке 1. овe одлуке распоређују се у оквиру: 
 

                                    Раздела 2, глава 2.04 Изборна комисија, функционална класификација 160 – пште 
јавне услуге, извор финансирања 01; -  позиција 034, економска класификација  416 – 
Накнаде за рад бирачких одбора  – 725.575,00  динара;  

 
              3. О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије, 
јавне набавке и утврђивање и контролу јавних прихода. 
 

4. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 
   
 
Број : 401-170/2012-III-01         Председник општине Рача 
Дана: 15.06.2012. године                                                                Драгана Живановић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
Према решењу Министарства за информисање Републике Србије, број 632-00590/93-03 од 
13.05.1993. године, Службени гласник општине Рача уписан је у регистар средстава јавног 
информисања под редним бројем 1461 од 11.05.1993. године. 
Издаје Општинска управа Рача; Главни и одговорни уредник Душица Миљојковић, секретар 
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205. 


