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Скупштина општине Рача, на седнции одржаној 27.12.2017. године, на основу члана 45. 
тачке 10) Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, бр. 6/08, 2/10, 12/10 и 13/17), на 
предлог Општинског већа општине Рача, донела је: 

 
O Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 
ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАЧА,  ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ  ПРЕДУЗЕЋА  „ РАЧА“ ИЗ 

РАЧЕ   
 

Члан 1. 
Јавном комуналном  предузећу „ Рача „ из  Раче даје се сагласност на Посебан програм 

коришћења средстава из буџета општине Рача број 316 од 26.12.2017. године. 
 

Члан 2. 
 Одлуку ступа на снагу наредног дана од дана обљављивања у Службеном гласнику 

општине Рача. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
Број:020-171/2017-I-01           ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 27.12.2017. године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
         Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

Скупштина општине Рача, на седници одржаној 27.12.2017. године, на основу члана 8. 
ставa. 1. Одлуке о престанку рада, постојања и брисању Јавног предузећа ''Дирекција за 
изградњу општине Рача“ и преузимању права, обавеза и послова Јавног предузећа ''Дирекција 
за изградњу општине Рача“ на општину Рача (''Службени гласник општине Рача'' број 37/2016) 
као и   члана 45. Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача", број 06/08,02/10, 12/10 и 
13/2017), на предлог општинског већа општине Рача, донела је: 

 
O Д Л У К У 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЕТУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА, 
УРЕЂЕЊА И ИЗГРАДЊЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ У 2017. ГОДИНЕ 

 
Члан 1. 

Даје се сагласност на пету измену Програма одржавања, уређења и изградње 
комуналне инфраструктуре у 2017. Години број 352-83/2017-III-01 од 25.12.2017. године.  
 

Члан 2. 
 Одлуку ступа на снагу наредног дана од дана обљављивања у Службеном гласнику 

општине Рача. 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
Број: 020-172/2017-I-01                       ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 27.12.2017.  године.      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

                  Душан Ђоковић, с.р. 
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На основу тачке 8. став. 1. Одлуке о престанку рада, постојања и брисању Јавног 
предузећа ''Дирекција за изградњу општине Рача“ и преузимању права, обавеза и послова 
Јавног предузећа ''Дирекција за изградњу општине Рача“ на општину Рача (''Службени гласник 
општине Рача'' број 37/2016),  Председник општине Рача, дана 25.12.2017 године доноси: 

Програм одржавања, уређења и изградње комуналне инфраструктуре  
општине Рача за 2017. годину 

Пета  измена 

ПРОГРАМ – КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 
Назив Извор Економска 

класификација 
Износ 

Јавна хигијена 
1.Одвоз отпада 01 421   4.600.000,00 
2.Услуге чишћења града 01 421 11.100.000,00 
3. Услуге очувања животне  средине( дивље 
депоније) 

01 424       500.000,00 

                                                                             Укупни расходи  16.200.000,00  
Јавна расвета 

1.Услуге за електричну енергију  01 421    5.500.000,00 
2.Текуће одржавање јавне расвете  01 425       600.000,00 
3.Материјал за одржавање јавне расвете 01 426       600.000,00 

                                                                                Укупни расходи     6.700.000,00 
Водоснабдевање 

1.Услуге водовода и канализације 01 421       1.600.000,00 
                                                                                    Укупни расходи          1.600.000,00 

                                                  Остале комуналне услуге 
1.Уређење и регулација водотокова 01 425       600.000,00 

                                                                                 Укупни расходи 
  

      600.000,00 

Одржавање постојећих објеката 
1.Завршетак изградње и пуштање у рад  
фабрике пијаће воде 

01 
07 

511 
511 

11.200.000,00 
     8.000.000,00 

2.Преузете обавезе фабрика воде 01 511        129.218,02 
3.Адаптација зграда и других објеката 01 425        10.000,00 
4.Рушење помоћних и других комуналних 
објеката 

01 423 
 

       50.000,00 

                                                               Укупни расходи 01 11.389.218,02 
                                                                                  Укупни расходи 07    8.000.000,00 

                                                                                  Укупни расходи  19.389.218,02   
 

Изградња зграда и других објеката 
1.Изградња и опремање експлоатационог 
бунара Б-1А за потребе водоснабдевања 
општине Рача- обавезе из 2016. 

 
07 

 
511 

    
6.229.067,00    

2.Инвестиционо одржавање објекта 
амбуланте у Ђурђеву,општина Рача-
обавезе из 2016. 

07 425     
5.000.000,00 

Извођење хидротехничких радва и електро 
на опремању бунара Б1А 

07 511 1.418.563,00 

                                                                                                   Укупни расходи 12.647.630,00  
                                                                                              Укупни расходи 07 12.647.630,00 
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ПРОГРАМ  – ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА 
Назив Извор Економска 

класификација 
Износ 

Припремање јавног грађевинског земљишта 
1.Геодетске услуге 01 424      10.000,00 

                                                                                 Укупни расходи      10.000,00 
Таксе за одводњавање 

1.Накнада   ЈВП Србијаводе  за 
одводњавање 

01 424      300.000,00 

                                                                                Укупни расходи      300.000,00 
  

Израда пројектне документације 
1.Израда пројеката општинских 
путева и улица и усаглашавање 
пројектне документације са новим 
законом 

01 511  500.000,00 

2.Преузете обавезе 01 511 2.281.729,70 
                                                                               Укупни расходи 2.781.729,70 

Стручне услуге 
1.Услуге техничке контроле 
пројектне документације 

01 423     10.000,00 

Услуге управљања путевима 01 424 1.500.000,00 
2. Услуге стручног надзора над 
изградњом објеката 

01 424             1.200.000,00 
      

Израда пројектне документације  
1.Израда пројеката за  изградњу и  
реконструкцију објеката водоводне 
инфраструктуре и израда пројеката за 
изградњу фекалне канализације, система за  
препумпавања фекалне канализације и 
третман отпадних вода 

 
 

01 

 
 

511 

         
 

        20.000,00 

2.Преузете обавезе 01 511    2.846.516,80 
3. Израда пројеката за озакоњење-црпна 
станица фекалне канализације и  колектор 
Адровац 

01 511      500.000,00 

                                                                                     Укупни расходи       3.366.516,80 
Стручне услуге 

1.Услуге стручног надзора над изградњом 
објеката 

01 424        800.000,00 

2.Услуга израде извештаја постојећег 
стања објеката,опреме и инсталација за 
фабрику пијаће воде  

01 424 300.000,00 

3.Геодетске услуге 01 424 10.000,00 
  Укупни 

расходи 
    1.110.000,00 

Извор 01 40.965.734,82 
Извор 07 20.647.630,00 

                                                                                               
                                                        УКУПНИ РАСХОДИ ЗА ПРОГРАМ  

 
61.613.364,82 
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 3.Услуге техничког пријема 01 423     100.000,00 
                                                                                 Укупни расходи  2.810.000,00 

 
Изградња објеката комуналне инфраструктуре-нискоградња 

1.Изградња и реконструкција 
путева и осталих објеката 
комуналне инфраструктуре 
започетих током 2016. године-
преузете обавезе 

 
01 

 
511 

  
19.640.000,00 

3. Реконструкција пута ОП3 01 
 

511 
511 

6.887.000,00 
 

4.Реконструкција пута  ОП11 01 
 

511              8.500.000,00 
 

5. Изградња моста у Саранову на 
потоку Трнава 

07 511              3.310.653,74 

                                                                                 Укупни расходи 38.337.653,74 
Укупни расходи 01 35.027.000,00 
Укупни расходи 07   3.310.653,74 

Одржавање постојећих објеката 
1.Зимско одржавање 01 425    6.000.000,00 
2.Преузете обавезе-ископ јаркова 01 425    1.899.648,20 
3.Уређење неуређених јавних 
површина за паркирање путничких 
возила, опремање, реконструкција и 
обележавање паркинг простора 

 
01 

 
425 

       
      50.000,00 

 
4.Ревитализација пољских путева 

 
01 

 
425 

     
                6.700.000,00 

 
                                                                             Укупни расходи 01 14.649.648,20     

                                                                                    Извор 01 55.578.377,90 
Извор 07   3.310.653,74 

                                                 УКУПНИ РАСХОДИ ЗА 
ПРОГРАМ 

         58.889.031,64 

 
 
   Овај Програм ступа на снагу даном добијања сагласности Скупштине општине Рача. 
 
Број: 352-83/2017-III-01     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ РАЧА 
Дана: 25.12.2017. године      Ненад Савковић, с.р. 

 
  

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 

ПРОГРАМ 
Укупни 

расходи план 
Из буџета 
општине 

01 

Из осталих 
извора 

07 
Програм – Комунална делатност 61.613.364,82 40.965.734,82 20.647.630,00 
Програм – Путна инфраструктура 58.889.031,64  55.578.377,90   3.310.653,74 
Укупни расходи 120.502.396,46  96.544.112,72   23.958.283,74 
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Скупштина општине Рача, на седници одржаној 27.12.2017. године, на основу члана 32. 
став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ("Сл.гласник РС", број 129/07, 83/2014-др.закон 
и 101/2016 - др.закон), члана 63. став 1. Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС", број 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15 и 
99/2016) и члана 45. став 1. тачка 2) Статута општине Рача ("Сл.гласник општине Рача", број 
06/08, 02/10,12/10 и 13/2017),  на предлог Општинског већа општине Рача, донела је: 
 

ОДЛУКУ О IV РЕБАЛАНСУ 
БУЏЕТА  ОПШТИНЕ РАЧА ЗА 2017. ГОДИНУ 

 
I OПШТИ ДЕО 

 
Члан 1. 

 
Средства буџета општине Рача из свих извора финансирања за 2017. годину утврђују 

се у износу од 558.610.689 динара. 
 

Члан 2. 
 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Рача за 2017. годину (у даљем 
тексту буџет), састоје се од: 
 
 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА 
Економска 

класификација 
у динарима 

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

7 + 8 531.453.632 

2. 
Укупни расходи и издаци за набавку 
нефинансијске имовине 

4 + 5 497.321.749 

3. Буџетски суфицит (7+8) - (4+5) 34.131.883 

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

62   

6. Укупан фискални суфицит (7+8) - (4+5) - 62 34.131.883 
Б.  РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 
1. Примања од задуживања 91 15.000.000 

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

92 0 

3. Неутрошена средства из претходних година 3 12.157.057 

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

6211 31.000.000 

5. Издаци за отплату главнице дуга 61 23.250.000 
B. Нето финансирање (91+92+3) - (61+6211) -27.092.943 
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Члан 3. 

Класа/Категорија/Група Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

 План за 2017.   

 УКУПНА 
ЈАВНА 

СРЕДСТВА   Средства 
из буџета  

Структ-
ура % 

 Средства 
из осталих 

извора 
финан. 

буџ. 
корисника  

    
Пренета средства из претходне године 

            
12.157.057      

2,4%   
          

12.157.057      

700000   
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

          
480.202.148      

94,5% 
         

50.451.484      
        

530.653.632      

710000   ПОРЕЗИ 
          

228.068.345      
44,9% 

                          
-      

        
228.068.345      

711000   ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 
          

141.983.871      
27,9% 

                          
-      

        
141.983.871      

  711111 Порез на зараде 
          

101.456.901      
20,0%   

        
101.456.901      

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

            
11.300.000      

2,2%   
          

11.300.000      

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

              
6.250.000      

1,2%   
            

6.250.000      

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

              
2.500.000      

0,5%   
            

2.500.000      

  711143 Порез на приходе од непокретности 
              

100.000      
0,0%   

               
100.000      

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

                 
500.000      

0,1%   
               

500.000      

  711146 Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе 
              

3.750.000      
0,7%   

            
3.750.000      

  711147 Порез на земљиште 
              

2.200.000      
0,4%   

            
2.200.000      

  711190 Порез на друге приходе 
   

13.926.970      
2,7%   

          
13.926.970      

713000   ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 
            

72.984.474      
14,4% 

                          
-      

          
72.984.474      

  713121 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица 
            

27.000.000      
5,3%   

          
27.000.000      

  713122 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица 
            

41.884.474      
8,2%   

          
41.884.474      



Број 32, страна 8 Службени гласник општине Рача 27.12.2017. године 

  713311 Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе 
                 

100.000      
0,0%   

               
100.000      

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

              
1.000.000      

0,2%   
            

1.000.000      

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

    3.000.000      0,6%       3.000.000      

714000   ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ     7.100.000      1,4%                  -          7.100.000      

  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.)   

  0,0%   
      

-      

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

   7.000.000      1,4%       7.000.000      

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

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

716000   ДРУГИ ПОРЕЗИ    6.000.000      1,2%                  -          6.000.000      

  716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору     6.000.000      1,2%       6.000.000      

730000   ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 244.122.803      48,0%  44.588.584       288.711.387      

732000   ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА   0,0%   4.450.000        4.450.000      

  732150 Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина   0,0%   4.450.000          4.450.000      

733000   ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 244.122.803      48,0% 40.138.584      284.261.387      

  733151 Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина 210.000.000      41,3%    210.000.000      

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

 33.922.803      6,7%  40.138.584        74.061.387      

  733251 Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина       200.000      0,0%         200.000      

740000   ДРУГИ ПРИХОДИ     8.011.000      1,6%    5.862.900        13.873.900      

741000   ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ    2.101.000      0,4%                  -          2.101.000      

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

      800.000      0,2%          800.000      

  741522 Накнада од давања у закуп пољопривредног земљишта       200.000      0,0%          200.000      

  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 

      100.000      0,0%         100.000      

  741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта    1.000.000      0,2%       1.000.000      
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  741535 Комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом           1.000      0,0%             1.000      

742000   ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА   1.800.000      0,4%                 -          1.800.000      

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

      500.000      0,1%          500.000      

  742251 Општинске административне таксе       600.000      0,1%          600.000      

  742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта       500.000      0,1%          500.000      

  742255 Такса за озакоње објеката у корист нивоа општине       200.000      0,0%         200.000      

743000   НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ    3.100.000      0,6%                  -         3.100.000      

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

   3.100.000      0,6%       3.100.000      

744000   ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА    1.000.000      0,2%      950.000         1.950.000      

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

   1.000.000      0,2%      950.000          1.950.000      

745000   МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ         10.000      0,0%   4.912.900        4.922.900      

  745151 Остали приходи у корист нивоа општина         10.000      0,0%   4.912.900          4.922.900      

770000   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       800.000      0,2%                  -             800.000      

810000   ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА       800.000      0,2%                  -             800.000      

  811000 Примања од продаје непокретности       800.000      0,2%          800.000      

900000 
  

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ 

 15.000.000      3,0%                 -        15.000.000      

910000   ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА    15.000.000      3,0%                  -         15.000.000      

  911451 
Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа 
општина 

 15.000.000      3,0%     15.000.000      

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

496.002.148      97,6%  50.451.484       546.453.632      

  3+7+8+9 УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 508.159.205      100,0%  50.451.484       558.610.689      
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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 
               

508.159.205      
100,0% 

    
50.451.484      

           
558.610.689      

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 
                 

73.941.140      
14,6% 

      
5.442.700      

            
79.383.840      

411 Плате и додаци запослених 
                 

55.226.640      
10,9% 

      
3.665.300      

             
58.891.940      

412 Социјални доприноси на терет послодавца 
                   

9.730.500      
1,9% 

         
212.400      

       
9.942.900      

413 Накнаде у натури (превоз) 
                        

30.000      
0,0% 

                    
-      

                    
30.000      

414 Социјална давања запосленима 
                   

5.944.000      
1,2% 

      
1.560.000      

               
7.504.000      

415 Накнаде за запослене 
                   

2.342.000      
0,5% 

             
5.000      

               
2.347.000      

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 
                      

668.000      
0,1% 

                   
-      

                  
668.000      

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 
               

166.635.647      
32,8% 

    
14.746.000      

           
181.381.647      

421 Стални трошкови 
                 

42.835.250      
8,4% 

         
642.000      

             
43.477.250      

422 Трошкови путовања 
                   

3.367.000      
0,7% 

         
375.000      

               
3.742.000      

423 Услуге по уговору 
                 

50.055.080      
9,9% 

      
2.410.000      

             
52.465.080      

424 Специјализоване услуге 
                 

17.822.428      
3,5% 

         
530.000      

             
18.352.428      

425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) 
                 

34.331.189      
6,8% 

      
9.437.000      

             
43.768.189      

426 Материјал 
                 

18.224.700      
3,6% 

      
1.352.000      

             
19.576.700      

440 ОТПЛАТА КАМАТА 
                   

1.240.000      
0,2% 

                    
-      

               
1.240.000      

441 Отплата домаћих камата; 
        

1.090.000      
0,2% 

                    
-      

               
1.090.000      

444 
Пратећи трошкови задуживања 

                      
150.000      

0,0% 
                    

-      
                  

150.000      

450 СУБВЕНЦИЈЕ 
               

46.493.848      
9,1% 

                    
-      

             
46.493.848      

4511 Текуће субвенције за пољопривреду                                                                    
                 

19.000.000      
3,7% 

                    
-      

             
19.000.000      

451 Текуће субвенције субвенције јавним предузећима по посебном програму посл.                                                   
                 

27.493.848      
5,4% 

                    
-      

             
27.493.848      
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460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ         56.419.951      11,1% 10.832.500         67.252.451      

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти         35.451.500      7,0%    6.450.000         41.901.500      

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти           1.061.000      0,2%    4.000.000           5.061.000      

464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања         13.049.451      2,6%                -         13.049.451      

465 Остале донације, дотације и трансфери            6.858.000      1,3%       382.500           7.240.500      

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ            4.210.000      0,8%                 -           4.210.000      

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета           4.210.000      0,8%                 -           4.210.000      

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ         21.578.084      4,2%         32.000         21.610.084      

481 Дотације невладиним организацијама;         17.704.084      3,5%                 -          17.704.084      

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали;             864.000      0,2%         27.000              891.000      

483 Новчане казне и пенали по решењу судова;           2.010.000      0,4%           5.000           2.015.000      

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

          1.000.000      0,2%                 -           1.000.000      

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

490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА           5.063.000      1,0%                -           5.063.000      

49911 Стална резерва          1.000.000      0,2%                 -           1.000.000      

49912 Текућа резерва          4.063.000      0,8%                  -           4.063.000      

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ         78.327.535      15,4%  19.398.284         97.725.819      

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА        74.350.110      14,6% 19.398.284         93.748.394      

511 Зграде и грађевински објекти;         70.773.465      13,9% 19.208.284         89.981.749      

512 Машине и опрема;          7.554.070      1,5%       140.000           7.694.070      

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

514 Култивисана имовина                        -      0,0%                     -      

515 Нематеријална имовина              240.000      0,0%        50.000              290.000      

520 ЗАЛИХЕ               25.000      0,0%              -               25.000      

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА          2.000.000      0,4%                 -          2.000.000      

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

610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ        23.250.000      4,6%                 -         23.250.000      

611 Отплата главнице домаћим кредиторима         23.250.000      4,6%                 -         23.250.000      

620 Набавка финансијске имовине         31.000.000      6,1%                 -         31.000.000      

6211 Набавка домаћих хартија од вредности, изузев акција                                                                         31.000.000      6,1%                -         31.000.000      

  УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ        508.159.205      100,0% 50.451.484        558.610.689      
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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 
52.504.465 10,3% 18.958.284 69.678.576   

  1101-0001 Стратешко, просторно и урбанистичко планирање 
37.117.465 7,3% 8.000.000 45.117.465 

Председник 
општине 

  1101-П1 Изградња моста у Саранову 

0 0,0% 3.310.654 3.310.654 
Председник 
општине-
Начелник ОУ 

  1101-П3 Изградња бунара Б1 
0 0,0% 7.647.630 7.647.630 

Председник 
општине-
Начелник ОУ 

  1101-П23 Изградња и реконструкција ОП3-Сепци 
6.887.000 1,4%   6.887.000 

Председник 
општине-
Начелник ОУ 

  1101-П24 Изградња и реконструкција пута у селу Вишевац 
8.500.000 1,7%   8.500.000 

Председник 
општине-
Начелник ОУ 

0701   Програм 7.  Путна инфраструктура 12.639.649 2,5% 0 12.639.649   

  0701-0002 
Управљање саобраћајном инфраструктуром 3.980.000 0,8% 0 3.980.000 

Председник 
општине 

  0701-0002 
Одржавање путева 8.659.649 1,7%   8.659.649 

Председник 
општине 

0601   Програм 2.  Комунална делатност 31.400.000 6,2% 5.000.000 36.400.000   

 0601-0001 Инвестиц.одржавање амбуланте у Ђурђеву 
  0,0% 5.000.000 5.000.000 

Председник 
општине-
Начелник ОУ 
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  0601-0002 
Одвоз отпада, чишћење града, водотокова и наканада за 
одводњавање 

18.700.000 3,7%   18.700.000 
Председник 
општине 

  0602-0003 Јавна расвета 
6.700.000 1,3% 0 6.700.000 

Председник 
општине-
Начелник ОУ 

  0602-0004 Одржавање улица и путева - ЗИМСКА СЛУЖБА 
6.000.000 1,2% 0 6.000.000 

Председник 
општине 

  0601-0012 Ауто-такси превоз путника 
0 0,0% 0 0 

Председник 
општине-
Начелник ОУ 

  1102-0005 Остале комуналне услуге 
0 0,0% 0 0 

Председник 
општине-
Начелник ОУ 

1501   Програм 3.  Локални економски развој 
8.308.000 1,6% 1.700.000 10.008.000   

  1501-0001 Имплементација Акционог плана запошљавања 
2.100.000 0,4% 1.700.000 3.800.000 

Председник 
општине 

  1501-0003 Заштита у ванредним ситуацијама-Цивилна заштита 
1.008.000 0,2% 0 1.008.000 

Председник 
општине-
Начелник ОУ 

  1501-П1 Увођење географског информационог система 

1.200.000 0,2% 0 1.200.000 
Председник 
општине 

  0601-0001 Јавни ред и безбедност  

4.000.000 0,8% 0 4.000.000 
Председник 
општине 

1502   Програм 4.  Развој туризма 10.321.640 2,0% 0 10.321.640   

  1502-0001 Управљање развојем туризма 4.150.640 0,8% 0 4.150.640 Директор ТО 

  
1502-0002 Туристичка промоција 2.929.000 0,6% 0 2.929.000 Директор ТО 

  
1502-П1 Карађорђеви дани 3.242.000 0,6% 0 3.242.000 Директор ТО 

0101   Програм 5.  Развој пољопривреде 21.300.000 4,2% 0 21.300.000   
0102 0101-0001 

Унапређење  услова за пољопривредну делатност 
2.300.000 0,5% 0 2.300.000 

Председник 
општине 
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0103 0101-0002 
Подстицаји пољопривредној производњи 

19.000.000 3,7% 0 19.000.000 
Председник 
општине 

0171 0101-П1 Подстицаји у физичку имовину  пољопривредних газдинстава-
пчеларство 

4.511.448 0,9% 0 4.511.448 
Председник 
општине 

0172 0101-П2 Подстицаји у физичку имовину  пољопривредних газдинстава-
воћарство и повртарство 

10.488.552 2,1% 0 10.488.552 
Председник 
општине 

  0101-П3 
Подстицаји за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 3.500.000 0,7% 0 3.500.000 

Председник 
општине 

0173 0101-П4 
Пројекат за информативне активности-сајмови 500.000 0,1% 0 500.000 

Председник 
општине 

2001   Програм 8.  Предшколско васпитање 28.874.700 5,7% 10.348.200 39.222.900   

  2001-0001 Функционисање предшколских установа  28.874.700 5,7% 10.348.200 39.222.900 Директор ПУ 
2002   Програм 9.  Основно образовање 16.125.000 3,2% 2.000.000 18.125.000   

  2002-0001 Функционисање основних школа 15.785.000 3,1% 0 15.785.000 Директор ОШ 
  2002-П1 Пројекат: Реконструкција крова основне школе Карађорђе у 

Трсци и Ђурђеву 
340.000 0,1% 2.000.000 2.340.000 Директор ОШ 

2003   Програм 10. Средње образовање 7.887.500 1,6% 2.000.000 9.887.500   

  2003-0001 Функционисање средњих школа 5.966.500 1,2% 0 5.966.500 Директор СШ 
  2003-П1 Пројекат:Наставак изградње терена за тенис 721.000 0,1% 0 721.000 Директор СШ 
  2003-П2 Пројекат: Повећање енергетске ефикасности заменом столарије на 

фискултурној сали 
0 0,0% 2.000.000 2.000.000 Директор СШ 

  2003-П3 Пројекат:  Учешће школе у трошковима превоза ученика 1.200.000 0,2% 0 1.200.000 Директор СШ 
0901   Програм 11.  Социјална  и дечја заштита 12.900.000 2,5% 6.450.000 19.350.000   

  0901-0001 Једнократне новчане помоћи 8.871.000 1,7%   8.871.000 Директор ЦСР 

  0901-0002 Накнаде из буџета за децу и породицу 100.000 0,0%   100.000 Директор ЦСР 

  0901-0003 Накнаде из биџета у случају смрти 350.000 0,1%   350.000 Директор ЦСР 

  0901-0004 Накнада из буџета-текуће поправке 260.000 0,1%   260.000 Директор ЦСР 
  0901-0005 Стални трошкови -услуге комуникација поштарина 75.000 0,0%   75.000 Директор ЦСР 

  0901-0006 Накнаде из биџета-лични пратиоци 2.844.000 0,6% 2.000.000 4.600.000 Директор ЦСР 

  
0901-П1 

Пројекат: Услуге подршке и помоћи за старе 
400.000 0,1% 4.450.000 4.850.000 

Председник 
општине 

1801   Програм 12.  Примарна здравствена заштита 13.049.451 2,6% 0 13.049.451   

  
1801-0001 

Функционисање установа примарне здравствене заштите 
13.049.451 2,6% 0 13.049.451 Директор ДЗ 

1201   Програм 13.  Развој културе 17.469.078 3,4% 3.995.000 21.464.078   
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  1201-0001 Функционисање локалних установа културе  13.500.000 2,7% 3.649.000 17.149.000 Директор КЦ 
  1201-001 Функционисање локалних установа културе  3.969.078 0,8% 346.000 4.315.078 Директор НБ 
  1201-П3 Пројекат: Подстицање младих општине Рача кроз очување народне 

традиције 
  0,0% 0 0 Директор КЦ 

1301   Програм 14.  Развој спорта и омладине 7.500.000 1,5% 0 7.500.000   

  

1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима 7.500.000 1,5% 0 7.500.000 

Председници  
спортских 
клубова 

0602   Програм 15.  Локална самоуправа 267.833.732 52,7% 0 267.833.732   

  0602-0001 Функционисање локалне самоуправе 70.342.008 13,8% 0 70.342.008 Пред.скупштине 

  
0602-0002 

Функционисање локалне самоуправе 
23.247.050 4,6%   21.245.000 

Председник 
општине 

  
0602-0003 

Функционисање локалне самоуправе 
8.983.700 1,8%   9.930.000 

Председник 
општине-веће 

  0602-0005 Функционисање локалне самоуправе 83.189.770 16,4%   89.358.600 Начелник О.У. 

  
0602-0002 

Месне заједнице 
35.065.710 6,9% 0 35.065.710 

Председници 
МЗ 

  0602-0003 Управљање јавним дугом 24.490.000 4,8% 0 24.490.000 Начелник ОУ 

  
0602-0004 

Општинско јавно правобранилаштво 
1.884.400 0,4% 0 1.884.400 

Јавни 
правобранилац 

  
0602-0006 

Информисање 
800.000 0,2% 0 800.000 

Председник 
општине 

  
0602-0007 

Канцеларија за младе 
350.000 0,1% 0 350.000 

Председник 
општине 

  0602-0009 Резерве 5.063.000 1,0% 0 5.063.000 Општинско веће 

  
0602-0010 

Изборна комисија 
220.000 0,0%   220.000 

Председник 
скупштине 

  
0602-0011 Дотације верским организацијама и удружењима грађана 9.804.084 1,9% 0 9.804.084 

Председник 
општине 

  
0602-П1 

Дан Општине 11.октобар и Општинска слава  Преподобна мати 
Параскева -Света Петка 

4.410.000 0,9% 0 4.410.000 
Председник 
скупштине 

  УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ  508.159.205 5,0% 50.451.484              558.610.689        
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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                       12.900.000      2,5%            6.450.000                       19.350.000       

070 
Социјална помоћ угроженом становништву 
некласификована на другом месту; 

                      12.900.000      2,5%            6.450.000                       19.350.000       

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

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ                     255.391.238      50,3%                          -                     255.391.238       

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

                    112.045.758      22,0%                          -                     112.045.758       

111 Извршни и законодавни органи                     106.982.758      21,1%                          -                     106.982.758       

112 Финансијски и фискални послови                         5.063.000      1,0%                          -                         5.063.000       

130 Опште услуге;                       83.189.770      16,4%                   83.189.770       

150 Опште јавне услуге - истраживање и развој;                            350.000      0,1%                          -                            350.000       

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;                       35.315.710      6,9%                          -                       35.315.710       

170 Трансакције јавног дуга;                       24.490.000      4,8%                   24.490.000       

180 
Трансфери општег карактера између различитих нивоа 
власти 

                                       -      0,0%                          -                                        -       

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ                         6.892.400      1,4%                          -                         6.892.400       

330 Судови;                         1.884.400      0,4%                          -                         1.884.400       

360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту                         5.008.000      1,0%                          -                         5.008.000       

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 
                      87.426.105      17,2%          20.658.284                     108.084.389       

411 Општи економски и комерцијални послови                         3.300.000      0,6%            1.700.000                         5.000.000       

421 Пољопривреда                       21.300.000      4,2%                   21.300.000       

453 Друмски саобраћај                       52.504.465      10,3%          18.958.284                       71.462.749       

473 Туризам 
                      10.321.640      2,0%                          -                       10.321.640       

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                                        -      0,0%                          -                                        -       

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

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ                       44.039.649      8,7%            5.000.000                       49.039.649       

620 Развој заједнице;                       44.039.649      8,7%            5.000.000                       49.039.649       
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700 ЗДРАВСТВО                       13.049.451      2,6%                          -                       13.049.451       

740 Услуге јавног здравства;                       13.049.451      2,6%                          -                       13.049.451       

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ                       35.573.162      7,0%            3.995.000                       39.568.162       

810 Услуге рекреације и спорта;                         7.500.000      1,5%                          -                         7.500.000       

820 Услуге културе;                       17.469.078      3,4%            3.995.000                       21.464.078       

830 Услуге емитовања и штампања;                            800.000      0,2%                          -                            800.000       

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

                        9.804.084      1,9%                          -                         9.804.084       

900 ОБРАЗОВАЊЕ                       52.887.200      10,4%          14.348.200                       67.235.400       

911 Предшколско образовање                       28.874.700      5,7%          10.348.200                       39.222.900       

912 Основно образовање                       16.125.000      3,2%            2.000.000                       18.125.000       

920 Средње образовање;                         7.887.500      1,6%            2.000.000                         9.887.500       

  
УКУПНО 

                    
508.159.205      

100,0%          50.451.484        558.610.689,00       
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Члан 7. 
 Капитални расходи 

Буџетски корисник Година 

Општинска управа општине Рача 2017 2018 2019 

Функционисање локалне самоуправе       

Капитално одржавање зграде ОУ   Изградња 
споменика 

 5.000.000   
1.500.000     5.000.000       5.000.000      

Земљиште      2.000.000          

Набавка опреме      2.750.000         3.000.000       3.000.000      
Изградња некатегорисаног пута Борцима 
(село-гај)-600 метара 

0,00 5.000.000   

Изградња некатегорисаног пута у В 
Кчмарима-Срећковићи -600м 

6.715.827,00     

Изградња улице у МЗ Рача "Авалске"   2.000.000   

Изградња улице у МЗ Рача "Немањине"   2.000.000   

Изградња улице у МЗ Рача "од Николе 
Тесле до Светог Саве" 

  2.000.000   

Изградња некатегорисаног пута Ђурђеву 
Засеок Марковићи 300м 

    3.000.000 

Изградња некатегорисаног пута Ђурђеву 
пут ка тунелу 500м 

  4.500.000   

Изградња некатегорисаног пута у  Ђурђеву 
пут код цркве 500м 

    4.500.000 

Изградња некатегорисаног пута у  
Саранову-пут Добочар Миленовић  500м 

  4.500.000   

Изградња некатегорисаног пута у  Трски-
засеок Николићи  1000м 

6.123.297,00     

Изградња некатегорисаног пута у Д Рачи - 
од дрђавног пута од куће Мике вулканизера  
300м 

0,00 3.750.000   

Изградња некатегорисаног пута у  М 
Крчарима- засеок Вуловићи   1000м 

6.793.351,00     

 Реконструкција пута ОП11 14.856.999,00     

Реконструкција пута ОП3 

21.351.190,00     

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

3.455.807,65     

Културни центар Радоје Домановић Рача 
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Реконструкција зграде Дома културе у Рачи 3.710.000,00 X X 

        
Месне заједнице 

      

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 
      

Набавка  аутомобила ПС Рача 1.500.000,00 X X 

Средња школа        
Пројекат:Наставак изградње терена за тенис 

        721.000      

X X 

Пројекат: Повећање енергетске ефикасности 
заменом столарије на фискултурној сали 

     2.000.000      

    

Основна школа       
Пројекат: Реконструкција крова основне 
школе Карађорђе у Трсци и Ђурђеву      2.000.000      

X X 
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Члан 8.  

Средства Буџета у износу од 558.610.689 динара, распоређују се према организационој, програмској , функционалној и економској класификацији, и 
према изворима финансирања у следећим износима, у динарима. 
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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 1.0.0.         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) 2.850.000  2.850.000  
    2 412 Социјални доприноси на терет послодавца 540.000  540.000  
    3 415 Накнаде трошкова за запослене 50.000  50.000  
    4 421 Стални трошкови                                                                      10.000  10.000  
    5 422 Трошкови путовања 100.000  100.000  
    6 423 Услуге по уговору 6.548.160  6.548.160  
    7 424 Специјализоване услуге 0  0  
    8 426 Материјал 530.000  530.000  
    212 451 Сунвенције јавним нефинасијским предузећима и 

организацијама 27.493.848  27.493.848 
 

    9 465 Остале донације, дотације и трансфери 380.000  380.000  
    10 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 400.000  400.000  
    11 481 Дотације невладиним организацијама 400.000  400.000  
    12 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 40.000  40.000  
    13 621 Набавка финансијске имовине-оснивачки улог 31.000.000  31.000.000  
      Извори финансирања за функцију 111:        
     01 Приходи из буџета 70.342.008 0 70.342.008  
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      Функција 111: 70.342.008 0 70.342.008  
      Извори финансирања за програмску активност 0602-0001:        
     01 Приходи из буџета 70.342.008 0 70.342.008  
      Свега за програмску активност 0602-0001: 70.342.008 0 70.342.008  
          

 

  0602-П1    Дан Општине 11.октобар и Општинска слава Преподобна 
мати Параскева-Света Петка 

   

 

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

   

 
    14 423 Услуге по уговору 900.000  900.000  
    15 426 Материјал 300.000  300.000  
    16 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 3.210.000  3.210.000  
      Извори финансирања за функцију 111:        
     01 Приходи из буџета 4.410.000 0 4.410.000  
      Функција 111: 4.410.000 0 4.410.000  
      Извори финансирања за пројекат 0602-П1:        
     01 Приходи из буџета 4.410.000 0 4.410.000  
      Свега за пројекат 0602-П1: 4.410.000 0 4.410.000  
          

 
  0602-0010  ИЗБОРНА КОМИСИЈА    

 
   160  160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;    

 
    218 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 200.000 0 200.000  
    219 421 Стални трошкови 20.000 0 20.000  
      Извори финансирања за функцију 160:    

 
      Приходи из буџета 220.000 0 220.000  
      Функција 160: 220.000   220.000  
      Извори финансирања за пројекат 0602-0010:    

 
      Приходи из буџета 220.000  220.000  
      Свега за пројекат 0602-0010: 220.000 0 220.000  
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      Извори финансирања за Програм 15:    
 

     01 Приходи из буџета 74.972.008 0 74.972.008  
      Свега за Програм 15: 74.972.008 0 74.972.008  
          

 
      Извори финансирања за Главу 1:    

 
     01 Приходи из буџета 74.972.008 0 74.972.008  
      Свега за Главу 1: 74.972.008 0 74.972.008  
          

 
      Извори финансирања за Раздео 1:    

 
     01 Приходи из буџета 74.972.008 0 74.972.008  

      Свега за Раздео 1: 74.972.008 0 74.972.008  
          

 
          

 
2 2.0.0.         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ         

  0602   ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    
 

  0602-0002  Функционисање локалне самоуправе     
 

     111 Извршни и законодавни органи    
 

    20 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 7.070.000  7.070.000  
    21 412 Социјални доприноси на терет послодавца 1.300.000  1.300.000  
    17 414 Социјална давања запосленима 0  0  
    23 415 Накнаде трошкова за запослене 300.000  300.000  
    18 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 300.000  300.000  
    19 421 Стални трошкови                                                                      110.000  110.000  
    22 422 Трошкови путовања 1.030.000  1.030.000  
    24 423 Услуге по уговору 6.582.050  6.582.050  
    25 424 Специјализоване услуге 5.000.000  5.000.000  
    26 426 Материјал 555.000  555.000  
    31 465 Остале донације, дотације и трансфери 1.000.000  1.000.000  
      Извори финансирања за функцију 111:        
     01 Приходи из буџета 23.247.050 0 23.247.050  
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      Функција 111: 23.247.050 0 23.247.050  
      Извори финансирања за програмску активност 0602-0002:        
     01 Приходи из буџета 23.247.050 0 23.247.050  
      Свега за програмску активност 0602-0002: 23.247.050 0 23.247.050  
          

 
      Извори финансирања за Програм 15:    

 
     01 Приходи из буџета 23.247.050 0 23.247.050  
      Свега за Програм 15: 23.247.050 0 23.247.050  
          

 

3 3.0.0         ОПШТИНСКО ВЕЋЕ        
 

  0602   ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    
 

  0602-0003  Функционисање локалне самоуправе     
 

     111 Извршни и законодавни органи    
 

    27 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2.330.000  2.330.000  
    28 412 Социјални доприноси на терет послодавца 390.000  390.000  
    29 414 Социјална давања запосленима 0  0  
    30 415 Накнаде трошкова за запослене 20.000  20.000  
    32 421 Стални трошкови                                                                      5.000  5.000  
    33 422 Трошкови путовања 50.000  50.000  
    34 423 Услуге по уговору 5.220.000  5.220.000  
    35 424 Специјализоване услуге 40.000  40.000  
    36 426 Материјал 473.700  473.700  
    37 465 Остале донације, дотације и трансфери 450.000  450.000  
    38 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 5.000  5.000  
      Извори финансирања за Главу 3:    

 
     01 Приходи из буџета  0 0  
      Свега за Главу 3.0.0. : 8.983.700 0 8.983.700  

3 3.1.1.          
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  1501   ПРОГРАМ 3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ    
 

  1501-0001  Имплементација Акционог плана запошљавања    
 

     411 Општи економски и комерцијални послови    
 

    39 423 Услуге по уговору (Јавни радови) 1.500.000 1.300.000 2.800.000  
    40 423 Услуге по уговору (Стручна пракса) 600.000 400.000 1.000.000  
      Извори финансирања за функцију 411:    

 
     01 Приходи из буџета 2.100.000  2.100.000  
     07 Трансфери од других нивоа власти   1.700.000 1.700.000  
      Функција 411: 2.100.000 1.700.000 3.800.000  
          

 
      Извори финансир. за програмске актив. 1501-001         
     01 Приходи из буџета 2.100.000 0 2.100.000  
     07 Трансфери од других нивоа власти  1.700.000 1.700.000  
      Свега за програмску активност 1501-0001: 2.100.000 1.700.000 3.800.000  
          

 
      Извори финансирања за Раздео 3:    

 
     01 Приходи из буџета 11.083.700 0 11.083.700  
     07 Трансфери од других нивоа власти   0  
      Свега за Раздео 3: 11.083.700 0 11.083.700  
          

 
          

 
4 4.0.0.         ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО        

  0602   ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    
 

  0602-0004  Општинско јавно правобранилаштво    
 

   330  330 Судови    
 

    41 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1.000.000  1.000.000  
    42 412 Социјални доприноси на терет послодавца 200.000  200.000  
    43 415 Накнаде трошкова за запослене 72.000  72.000  
    206 421 Стални трошкови                                                                      5.000  5.000  
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    207 423 Услуге по уговору 167.400  167.400  
    213 422 Трошкови путовања 190.000  190.000  
    208 426 Материјал 90.000  90.000  
    44 465 Остале донације, дотације и трансфери 150.000  150.000  
    214 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10.000  10.000  
      Извори финансирања за функцију 330:        
     01 Приходи из буџета 1.884.400 0 1.884.400  
      Функција 330: 1.884.400 0 1.884.400  
      Извори финансирања за програмску активност 0602-0004:        
     01 Приходи из буџета 1.884.400  1.884.400  
      Свега за програмску активност 0602-0004: 1.884.400 0 1.884.400  
          

 
      Извори финансирања за Програм 15:    

 
     01 Приходи из буџета 1.884.400 0 1.884.400  
      Свега за Програм 15: 1.884.400 0 1.884.400  
          

 
      Извори финансирања за Главу 4.0.0.:    

 
     01 Приходи из буџета 1.884.400 0 1.884.400  
      Свега за Главу 4.0.0.: 1.884.400 0 1.884.400  
          

 
      Извори финансирања за Раздео 4:    

 
     01 Приходи из буџета 1.884.400 0 1.884.400  
      Свега за Раздео 4: 1.884.400 0 1.884.400   
            
            
5 5.1.0.         ОПШТИНСКА УПРАВА         

 
1501-0003  Заштита у ванредним ситуацијама-ЦИВИЛНА ЗАШТИТА 

   

 



Број 32, страна 26 Службени гласник општине Рача 27.12.2017. године 

   360  360 Цивилна одбрана    
 

    
45 422 Трошкови путовања 1.000  1.000  

    46 423 Услуге по уговору 1.000  1.000  
    47 424 Специјализоване услуге 1.000  1.000  
    48 425 Текуће поправке и одржавање 1.000  1.000  
    49 426 Материјал 1.000  1.000  
    50 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 1.000  1.000  
    51 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 0  0  
    52 484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед 

елементарних непогода или других природних узрока 1.000.000  1.000.000 
 

    53 511 Зграде и грађевински објекти 1.000  1.000  
    54 512 Машине и опрема 1.000  1.000  
      Извори финансирања за функцију 360:        
     01 Приходи из буџета 1.008.000 0 1.008.000  
      Функција 360: 1.008.000 0 1.008.000  
      Извори финансирања за програмску активност 1501-0003:        
     01 Приходи из буџета 1.008.000  1.008.000  
      Свега за Програмску активност 1501-0003: 1.008.000 0 1.008.000  
  

  
      

 
  1501-П1   Увођење географског информационог система    

 
   411  411 Општи економски и комерцијални послови    

 
    55 423 Услуге по уговору 1.200.000 0 1.200.000  
      Извори финансирања за функцију 411:        
     01 Приходи из буџета 1.200.000 0 1.200.000  
     06 Донације од међународних организација 0 0 0  
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      Функција 411: 1.200.000 0 1.200.000  
      Извори финансирања за Пројекат 1501-П1        
     01 Приходи из буџета 1.200.000   1.200.000  
     06 Донације од међународних организација   0 0  
      Свега за Пројекат 1501-П1: 1.200.000 0 1.200.000  
 

 0601-0001  Јавни ред и безбедност      
   360  360 Јавни ред и безбедност некласификована на другом месту    

 
    56 422 Трошкови путовања 50.000 0 50.000  
    57 423 Услуге по уговору(едукација и реализација кампања у сарадњи 

са Агенцијом за безбедност саобраћаја) 100.000 0 100.000 
 

    58 425 
Постављање саобраћајне сигн.примена краткорочних мера на 
уређењу три раскрснице у Рачи према главном пројекту 
саобр.сигн. 

2.000.000 0 2.000.000 
 

    59 426 Материјал(публикације за децу) 50.000 0 50.000  
    60 512 Машине и опрема 1.800.000 0 1.800.000  
      Извори финансирања за функцију 360:        
     01 Приходи из буџета 4.000.000  4.000.000  
      Функција 360: 4.000.000 0 4.000.000  
      Извори финансирања за Програмску активност 0601-0001:        
     01 Приходи из буџета 4.000.000 0 4.000.000  
      Свега за Програмску активност 0601-0001: 4.000.000 0 4.000.000  
  

  
      

 
          

 

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

   

 

   860  860 
Функција: Рекреација, спорт и вере некласификоване на другом 
месту 
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      Дотације верским организацијама и удружењима грађана    
 

    61 481 Дотације невладиним организацијама 7.000.000 0 7.000.000  
    62 481 Дотације невладиним организацијама - Црвеном крсту 2.804.084 0 2.804.084  
      Извори финансирања за функцију 860:        
     01 Приходи из буџета 9.804.084  9.804.084  
     07 Трансфери од других нивоа власти  0 0  
      Функција 860: 9.804.084 0 9.804.084  
      Извори финансирања за Програмску активност 0602-0011:        
     01 Приходи из буџета 9.804.084  9.804.084  
     07 Трансфери од других нивоа власти  0 0  
      Свега за Програмску активност 0602-0011: 9.804.084 0 9.804.084  
           

 
 5.2.0.          

 
  1801   ПРОГРАМ 12: ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА      
  1801-0001  Функционисање установа примарне здравствене заштите    

 
  

 
740  740 Услуге јавног здравства     

    63 464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 13.049.451  13.049.451  
      Извори финансирања за функцију 740:        
     01 Приходи из буџета 13.049.451  13.049.451  
      Функција 740: 13.049.451 0 13.049.451  
      Извори финансирања за Програмску активност 1801-0001:        
     01 Приходи из буџета 13.049.451  13.049.451  
      Свега за Програмску активност 1801-0001: 13.049.451 0      

13.049.451    
 5.3.0.         
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  1301   ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ    
 

  1301-0001  Подршка локалним спортским организацијама, 
удружењима и савезима 

   
 

  
 

810  810 Услуге рекреације и спорта     
    64 481 Дотације невладиним организацијама 7.500.000  7.500.000  
         0  
      Извори финансирања за функцију 810:        
     01 Приходи из буџета 7.500.000  7.500.000  
      Функција 810: 7.500.000 0 7.500.000  
      Извори финансирања за Програмску активност 1301-0001:        
     01 Приходи из буџета 7.500.000  7.500.000  
      Свега за Програмску активност 1301-0001: 7.500.000 0 7.500.000  
          

 
          

 
 5.0.0. 0602   ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    

 
  0602-0005  Функционисање локалне самоуправе     

 
   130  130 Опште јавне услуге    

 
    72 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 23.300.000  23.300.000  
    73 412 Социјални доприноси на терет послодавца 4.200.000  4.200.000  
    65 414 Социјална давања запосленима 4.200.000  4.200.000  
    76 415 Накнаде трошкова за запослене 1.250.000  1.250.000  
    66 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 100.000  100.000  

    67 421 Стални трошкови 11.970.000  11.970.000  
    68 422 Трошкови путовања 215.000  215.000  
    69 423 Услуге по уговору 9.196.170  9.196.170  
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    70 424 Специјализоване услуге  2.200.000  2.200.000  
    71 425 Текуће поправке и одржавање 2.507.600  2.507.600  
    74 426 Материјал 5.493.000  5.493.000  
    84 465 Остале донације, дотације и трансфери 3.100.000  3.100.000  
    75 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 600.000  600.000  
    77 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 300.000  300.000  
    78 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 2.000.000  2.000.000  
    79 511 Зграде и грађевински објекти 7.558.000  7.558.000  
    80 512 Машине и опрема 3.000.000  3.000.000  
    81 541 Земљиште 2.000.000  2.000.000  
      Извори финансирања за функцију 130:        
     01 Приходи из буџета 83.189.770  83.189.770  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0 0 0  
      Функција 130: 83.189.770 0 83.189.770  
      Извори финансирања за Програмску активност 0602-0005:        
     01 Приходи из буџета 83.189.770  83.189.770  
     07 Трансфери од других нивоа власти  0 0  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0  0  
      Свега за Програмску активност 0602-0005: 83.189.770 0 83.189.770  
          

 

5 5.1.1.     

ОПШТИНСКА УПРАВА-                                                        
Преузете надлежности по одлуци СО-е     

      
ПРОГРАМ 7: Путна инфраструктура 
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   620  620 Развој заједнице     
  

0701-0002 
 Одржавање путева    

 
  

  82 
423 Услуге по уговору 160.000  160.000  

  
  83 

424 Специјализоване услуге 3.820.000  3.820.000  

  
  85 

425 Текуће поправке и одржавање (и атарски путеви) 8.659.649  8.659.649  

  
  210 426 Материјал 0   0  

  
   

 Свега за Програмску активност 0701-0002: 12.639.649   12.639.649   
  

   
       

  
   

       
  1101   ПРОГРАМ 1:       
  

   
     

 
  

1101-0001    Стратешко, просторно и урбанистичко планирање , одржавање и изградња   
 

  
 453  453 Друмски саобраћај    

 
   86 511 Зграде и грађевински објекти 52.504.465 18.958.284 71.462.749  
      Свега за Програмску активност 1101-0001: 52.504.465 18.958.284 71.462.749   
      Извори финансирања за функцију 453:        
          

 
  0601   ПРОГРАМ 2: Комунална делатност    

 

   0602-0002 620 Одржавање депонија  и одржавање чистоће на површинама 
јавне намене 

   

 
    87 421 Стални трошкови 17.300.000  17.300.000  
    209 424 Специјализоване услуге 800.000  800.000  
    88 425 Текуће поправке и одржавање 600.000 5.000.000 5.600.000  
   0602-0003  Јавна расвета    
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    89 421 Стални трошкови 5.500.000  5.500.000  
    215 425 Текуће поправке и одржавање 600.000  600.000  
    90 426 Материјал 600.000  600.000  
   0602-0004   Зимска служба    

 
    91 425 Стални трошкови 6.000.000  6.000.000  
      Свега за Програмску активност 0601-0001: 31.400.000 5.000.000 36.400.000  
          

 
           

          
 

               
          

 
       0   

 
      Извори финансирања за Главу 5.1.1.: 
     01 Приходи из буџета 96.544.114  96.544.114  
     07 Трансфери од других нивоа власти  23.958.284 23.958.284  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година    

 
          

 
      Свега за Главу 5.1.1.: 96.544.114 23.958.284 120.502.398  
              
          

 
5 5.1.2. 0602-0003  Управљање јавним дугом    

 
   170  170 Управљање јавним дугом    

 
    217 444 Пратећи трошкови задуживања 150.000  150.000  
    92 441 Отплата домаћих камата 1.090.000  1.090.000  
    93 611 Отплата главнице домаћим кредиторима 23.250.000  23.250.000  
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      Извори финансирања за функцију 170:        
     01 Приходи из буџета 12.389.743  12.389.743  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 12.100.257  12.100.257  
      Функција 170: 24.490.000 0 24.490.000  
      Извори финансирања за Програмску активност 0602-0003:        
     01 Приходи из буџета 12.389.743  12.389.743  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 12.100.257  12.100.257  
      Свега за Програмску активност 0602-0003: 24.490.000 0 24.490.000  
  

    
    

 
  0602-0006  Информисање     
  

 830  830 Услуге емитовања и издаваштва    
 

  
  94 423 Услуге по уговору 800.000  800.000  

      Извори финансирања за функцију 830:        
     01 Приходи из буџета 800.000  800.000  
      Функција 830: 800.000 0 800.000  
      Извори финансирања за Програмску активност 0602-0006:        
  

  
 01 Приходи из буџета 800.000  800.000  

      Свега за Програмску активност 0602-0006: 800.000 0 800.000  
          

 
          

 
  0602-0009  Програмска активност: Резерве    

 
   112  112 Финансијски и фискални послови    

 
    95 49911 Стална резерва 1.000.000  1.000.000  
    96 49912 Текућа резерва 4.063.000  4.063.000  
      Извори финансирања за функцију 112:        
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     01 Приходи из буџета 5.063.000  5.063.000  
      Функција 112: 5.063.000 0 5.063.000  
      Извори финансирања за Програмску активност 0602-0009:        
     01 Приходи из буџета 0  0  
      Свега за Програмску активност 0602-0009: 0 0 0  

          
 

          
 

5 5.2.1.     МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ    
 

  0602   ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    
 

  0602-0002  Месне заједнице    
 

   160  160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;    
 

    97 421 Стални трошкови 3.385.100  3.385.100  
    98 423 Услуге по уговору 1.881.800  1.881.800  
    99 424 Специјализоване услуге 3.483.000  3.483.000  
    100 425 Текуће поправке и одржавање 12.416.240  12.416.240  
    101 426 Материјал 3.160.000  3.160.000  
    102 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 8.000  8.000  
    103 511 Зграде и грађевински објекти 9.180.500  9.180.500  
    104 512 Машине и опрема 1.581.070  1.581.070  
      Извори финансирања за функцију 160:        
     01 Приходи из буџета 35.095.710  35.095.710  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0  0  
      Функција 160: 35.095.710 0 35.095.710  
      Извори финансирања за Програмску активност 0602-0002:        
     01 Приходи из буџета 35.095.710  35.095.710  
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      Свега за Програмску активност 0602-0002: 35.095.710 0 35.095.710  
          

 
      Извори финансирања за Програм 15:    

 
     01 Приходи из буџета 35.095.710  35.095.710  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0  0  
      Свега за Програм 15: 35.095.710 0 35.095.710  
          

 
      Извори финансирања за Главу 5.2.1:    

 
     01 Приходи из буџета 35.095.710  35.095.710  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 0  0  
      Свега за Главу 5.2.1: 35.095.710 0 35.095.710  
          

 
          

 
5 5.22.         КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ         

  0602   ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    
 

  0602-0007  Канцеларија за младе    
 

   150  150 Опште јавне услуге - истраживање и развој    
 

    105 421 Стални трошкови 5.000  5.000  
    106 422 Трошкови путовања 1.000  1.000  
    107 423 Услуге по уговору 242.000  242.000  
    108 424 Специјализоване услуге 1.000  1.000  
    109 426 Материјал 100.000  100.000  
    110 512 Машине и опрема 1.000  1.000  
      Извори финансирања за функцију 150:        
     01 Приходи из буџета 350.000  350.000  
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      Функција 150: 350.000 0 350.000  
      Извори финансирања за Програмску активност 0602-0007:        
     01 Приходи из буџета 293.200  293.200  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 56.800  56.800  
      Свега за Програмску активност 0602-0007: 350.000 0 350.000  
          

 
      Извори финансирања за Програм 15:    

 
     01 Приходи из буџета 293.200  293.200  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 56.800  56.800  
      Свега за Програм 15: 350.000 0 350.000  
          

 
          

 
5 5.2.3.         ФОНД ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ        

  0101   ПРОГРАМ 5: РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ     
  0101-0001  Унапређење  услова за пољопривредну делатност    

 
  

 
421  421 Пољопривреда     

    111 422 Трошкови путовања 300.000  300.000  
    112 423 Услуге по уговору  1.700.000  1.700.000  
    113 451 Текуће субвенције за пољопривреду                                                                   0  0  
    114 511 Зграде и грађевински објекти  300.000  300.000  
      Извори финансирања за функцију 421:        
     01 Приходи из буџета 2.300.000  2.300.000  
      Функција 421: 2.300.000 0 2.300.000  
      Извори финансирања за Програмску активност 0101-0001:        
     01 Приходи из буџета 2.300.000  2.300.000  
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      Свега за Програмску активност 0101-0001: 2.300.000 0 2.300.000  
  

   
  

    
  0101-0002  Планиране остале мере у пољопривреди    

 
  

 
421  421 Пољопривреда     

  0101-П1  115 451 Подстицаји у физичку имовину  пољопривредних газдинстава - 
пчеларство 4.511.448 

 4.511.448 
 

  0101-П2  116 451 Подстицаји у физичку имовину  пољопривредних газдинстава - 
воћарство и повртарство 10.488.552 

 10.488.552 
 

  0101-П3  117 451 Подстицаји за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) 3.500.000 
 3.500.000 

 
  0101-П4  118 451 Подстицај за информативне активности-сајмови 500.000  500.000  
      Извори финансирања за функцију 421:        
      Функција 421: 19.000.000 0 19.000.000  
     01 Приходи из буџета 19.000.000  19.000.000  
      Свега за Програмску активност 0101-0002: 19.000.000 0 19.000.000  
          

 
      Извори финансирања за Главу  5.2.3:    

 
     01 Приходи из буџета 21.300.000  21.300.000  
     07 Трансфери од других нивоа власти    

 
      Свега за Главу 5.2.3: 21.300.000   21.300.000  
          

 
5 5.3.0.         ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ РАЧА   

  
  1502   ПРОГРАМ 4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА    

 
  1502-0001  Управљањем развојем туризма    

 

   473  473 Туризам     

    119 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1.056.640  1.056.640  
    120 412 Социјални доприноси на терет послодавца 193.500  193.500  
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    211 415 Накнаде тршкова за запослене 65.000  65.000  
    121 421 Стални трошкови 106.000  106.000  
    122 422 Трошкови путовања 240.000  240.000  
    123 423 Услуге по уговору 908.500  908.500  
    124 424 Специјализоване услуге 150.000  150.000  
    125 425 Текуће поправке и одржавање 40.000  40.000  
    126 426 Материјал 239.500  239.500  
    127 465 Остале донације, дотације и трансфери 220.000  220.000  
    128 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 170.000  170.000  
    129 511 Зграде и грађевински објекти 691.500  691.500  
    130 512 Машине и опрема 45.000  45.000  
    131 523 Залихе робе за даљу продају 25.000  25.000  
      Извори финансирања за функцију 473:        
     01 Приходи из буџета 4.150.640  4.150.640  

      Функција 473: 4.150.640 0 4.150.640  
      Извори финансирања за Програмску активност 1502-0001:        
     01 Приходи из буџета 4.150.640  4.150.640  
      Свега за Програмску активност 1502-0001: 4.150.640 0 4.150.640  
          

 
  1502-0002  Туристичка промоција    

 

   473  473 Туризам     

    132 423 Услуге по уговору 2.159.000  2.159.000  
    133 424 Специјализоване услуге 200.000  200.000  
    134 426 Материјал 570.000  570.000  
      Извори финансирања за функцију 473:        
     01 Приходи из буџета 2.929.000  2.929.000  
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      Функција 473: 2.929.000 0 2.929.000  
      Извори финансирања за Програмску активност 1502-0002:        
     01 Приходи из буџета 2.929.000  2.929.000  
      Свега за Програмску активност 1502-0002: 2.929.000 0 2.929.000  
          

 
  1502-П1   Карађорђеви дани    

 
   473  473 Туризам    

 
    135 421 Стални трошкови 50.000  50.000  
    136 423 Услуге по уговору 2.890.000  2.890.000  
    137 426 Материјал 302.000  302.000  
      Извори финансирања за функцију 473:        
     01 Приходи из буџета 3.242.000  3.242.000  

      Функција 473: 3.242.000 0 3.100.000  
      Извори финансирања за Пројекат 1502-П1:        
     01 Приходи из буџета 3.242.000  3.242.000  
      Свега за Пројекат 1502-П1: 3.242.000 0 3.242.000  
          

 
          

 
      Извори финансирања за Програм 4     

 
     01 Приходи из буџета 10.321.640 0 10.321.640  
     07 Трансфери од других нивоа власти  0 0  
     8 Добровољни трансфери од физичких и правних лица    

 
      Свега за Програм 4: 10.321.640 0 10.321.640  
          

 
      Извори финансирања за Главу 5.3.0. :    
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     01 Приходи из буџета 10.321.640  10.321.640  
     07 Трансфери од других нивоа власти  0 0  
     8 Добровољни трансфери од физичких и правних лица    

 
      Свега за Главу 5.3.0. : 10.321.640 0 10.321.640  
          

 
               
5 5.4.0.         НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ"        

  1201   ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ    
 

  1201-0001  Функционисање локалних установа културе    
 

   820  820 Услуге културе    
 

    138 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1.550.000  1.550.000  
    139 412 Социјални доприноси на терет послодавца 280.000  280.000  
    140 413 Накнаде у натури   0  
    141 413 Накнаде у натури                                                                     0   

 
    142 414 Социјална давања запосленима 2.000 60.000 62.000  
    143 415 Накнаде трошкова за запослене 35.000  35.000  
    144 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 128.000  128.000  
    145 417 Посланички додатак   0  
    146 418 Судијски додатак.   0  
    147 421 Стални трошкови 137.150 30.000 167.150  
    148 422 Трошкови путовања 50.000 30.000 80.000  
    149 423 Услуге по уговору 820.000 161.000 981.000  
    150 424 Специјализоване услуге 170.000  170.000  
    151 425 Текуће поправке и одржавање 10.000  10.000  
    152 426 Материјал 175.000 15.000 190.000  
    153 465 Остале донације, дотације и трансфери 193.000  193.000  
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    154 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 10.000  10.000  
    155 515 Нематеријална имовина 408.928 50.000 458.928  
      Извори финансирања за функцију 820:   0    
     01 Приходи из буџета 3.969.078  3.969.078  

     04 Сопствени приходи буџетских корисника  136.000 136.000  
     07 Трансфери од других нивоа власти  210.000 210.000  
      Функција 820: 3.969.078 346.000 4.315.078  
      Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:        
     01 Приходи из буџета 3.969.078  3.969.078  
     04 Сопствени приходи буџетских корисника  136.000 136.000  
     07 Трансфери од других нивоа власти  210.000 210.000  
      Свега за програмску активност 1201-0001: 3.969.078 346.000 4.315.078  
          

 
          

 
      Извори финансирања за Програм 13:    

 
     01 Приходи из буџета 3.969.078  3.969.078  
     04 Сопствени приходи буџетских корисника  136.000 136.000  
     07 Трансфери од других нивоа власти  210.000 210.000  
      Свега за Програм 13: 3.969.078 346.000 4.315.078  
          

 
      Извори финансирања за Главу 5.4.0. :    

 
     01 Приходи из буџета 3.969.078  3.969.078  
     04 Сопствени приходи буџетских корисника  136.000 136.000  
     07 Трансфери од других нивоа власти  210.000 210.000  
      Свега за Главу 5.4.0. : 3.969.078 346.000 4.315.078  
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5 5.8.2. 820       КУЛТУРНИ ЦЕНТАР "РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ"        
  1201   ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ    

 
  1201-0001  Функционисање локалних установа културе    

 
   820  820 Услуге културе    

 
    156 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 2.770.000  2.770.000  
    157 412 Социјални доприноси на терет послодавца 500.000  500.000  
    158 413 Накнаде у натури 30.000  30.000  
    159 414 Социјална давања запосленима 50.000  50.000  
    160 415 Накнаде трошкова за запослене 110.000  110.000  
    161 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 70.000  70.000  
    162 421 Стални трошкови 1.637.000 20.000 1.657.000  
    163 422 Трошкови путовања 690.000 10.000 700.000  
    164 423 Услуге по уговору 4.779.000 65.000 4.844.000  
    165 424 Специјализоване услуге 460.000 10.000 470.000  
    166 425 Текуће поправке и одржавање 332.000 3.510.000 3.842.000  
    167 426 Материјал 1.336.000 29.000 1.365.000  
    168 465 Остале донације, дотације и трансфери 300.000  300.000  
    169 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 0  0  
    170 481 Дотације невладиним организацијама 0  0  
    171 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 12.000 5.000 17.000  
    172 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 10.000  10.000  
    173 511 Зграде и грађевински објекти 38.000  38.000  
    174 512 Машине и опрема 376.000  376.000  
      Извори финансирања за функцију 820:        
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     01 Приходи из буџета 13.500.000  13.500.000  

     04 Сопствени приходи буџетских корисника  149.000 149.000  
     07 Трансфери од других нивоа власти  3.500.000 3.500.000  
      Функција 820: 13.500.000 3.649.000 17.149.000  
      Извори финансирања за програмску активност 1201-0001:        
     01 Приходи из буџета 13.500.000  13.500.000  
     04 Сопствени приходи буџетских корисника  149.000 149.000  
     07 Трансфери од других нивоа власти  3.500.000 3.500.000  
      Свега за програмску активност 1201-0001: 13.500.000 3.649.000 17.149.000  
          

 
      Извори финансирања за Програм 13:    

 
     01 Приходи из буџета 13.500.000  13.500.000  
     04 Сопствени приходи буџетских корисника  149.000 149.000  
     07 Трансфери од других нивоа власти  3.500.000 3.500.000  
      Свега за Програм 13: 13.500.000 3.649.000 17.149.000  
      Свега за Главу 5. 8.2. : 13.500.000 3.649.000 17.149.000  
          

 
5 5.9.0.         ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА  "НАШA РАДОСТ"        

  2001   ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ     

  2001-0001  Функционисање предшколских установа    
 

   911  911 Предшколско образовање    
 

    175 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 12.986.900 3.665.300 16.652.200  
    176 412 Социјални доприноси на терет послодавца 2.473.100 212.400 2.685.500  
    177 413 Накнаде у натури 0  0  
    178 414 Социјална давања запосленима 1.692.000 1.500.000 3.192.000  
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    179 415 Накнаде трошкова за запослене 440.000 5.000 445.000  
    180 416 Награде запосленима и остали посебни расходи 170.000 0 170.000  
    181 421 Стални трошкови 2.595.000 592.000 3.187.000  
    182 422 Трошкови путовања 450.000 335.000 785.000  
    183 423 Услуге по уговору 1.700.000 484.000 2.184.000  
    184 424 Специјализоване услуге 640.000 520.000 1.160.000  
    185 425 Текуће поправке и одржавање 164.700 927.000 1.091.700  
    186 426 Материјал 3.250.000 1.308.000 4.558.000  
    187 465 Остале донације, дотације и трансфери 1.055.000 382.500 1.437.500  
    188 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 8.000 22.000 30.000  
    189 483 Новчане казне и пенали по решењу судова 0 5.000 5.000  
    190 511 Зграде и грађевински објекти 500.000 250.000 750.000  
    191 512 Машине и опрема 750.000 140.000 890.000  
      Извори финансирања за функцију 911:        
     01 Приходи из буџета 28.874.700  28.874.700  

     04 Сопствени приходи буџетских корисника  4.627.900 4.627.900  
     07 Трансфери од других нивоа власти  4.770.300 4.770.300  
     08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица  950.000 950.000  
      Функција 911: 28.874.700 10.348.200 39.222.900  
      Извори финансирања за програмску активност 2001-0001:        
     01 Приходи из буџета 28.874.700  28.874.700  
      Свега за програмску активност 2001-0001: 28.874.700 10.348.200 39.222.900  
          

 
      Извори финансирања за Програм 8:    

 
     01 Приходи из буџета 28.874.700  28.874.700  
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     04 Сопствени приходи буџетских корисника  4.627.900 4.627.900  
     07 Трансфери од других нивоа власти  4.770.300 4.770.300  
     08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица  950.000 950.000  
      Свега за Програм 8: 28.874.700 10.348.200 39.222.900  
          

 
      Извори финансирања за Главу 5.9.0.:    

 
     01 Приходи из буџета 28.874.700  28.874.700  
     04 Сопствени приходи буџетских корисника  4.627.900 4.627.900  
     07 Трансфери од других нивоа власти  4.770.300 4.770.300  
     08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица  950.000 950.000  
      Свега за Главу 5.9.0. : 28.874.700 10.348.200 39.222.900  
          

 
5 5.9.1 912       ОСНОВНА ШКОЛА "КАРАЂОРЂЕ"        

  2002   ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ    
 

  2002-0001  Функционисање основних школа    
 

   912  912 Основно образовање    
 

    192 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 15.785.000  15.785.000  
      Извори финансирања за функцију 912:        
     01 Приходи из буџета 15.785.000  15.785.000  

      Функција 912: 15.785.000 0 15.785.000  
      Извори финансирања за програмску активност 2002-0001:        
  2002   ПРОГРАМ 9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ    

 

  2002-П1   Пројекат: Реконструкција крова основне школе Карађорђе 
у Трсци и Ђурђеву 

   

 
   912  912 Основно образовање    
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    193 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 340.000 2.000.000 2.340.000  
      Извори финансирања за функцију 912:        
     01 Приходи из буџета 340.000  340.000  
     07 Трансфери од других нивоа власти  2.000.000 2.000.000  
      Функција 912: 340.000 2.000.000 2.340.000  
          

 
      Извори финансирања за Програм 9:    

 
     01 Приходи из буџета 16.125.000  16.125.000  
     07 Трансфери од других нивоа власти  2.000.000 2.000.000  
      Свега за Програм 9: 16.125.000 2.000.000 18.125.000  
          

 
      Извори финансирања за Главу 5.9.1.:    

 
     01 Приходи из буџета 16.125.000  16.125.000  
     07 Трансфери од других нивоа власти  2.000.000 2.000.000  
      Свега за Главу 5.9.1.: 16.125.000 2.000.000 18.125.000  
          

 
5 5.9.2. 920       СРЕДЊА ШКОЛА РАЧА        

  2003   ПРОГРАМ 10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ    
 

  2003-0001  Функционисање средње школе    
 

   920  920 Средње образовање    
 

    194 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 5.966.500  5.966.500  
      Извори финансирања за функцију 920:        
     01 Приходи из буџета 5.966.500  5.966.500  
      Функција 920: 5.966.500 0 5.966.500  
      Извори финансирања за програмску активност 2003-0001:        
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     01 Приходи из буџета 5.966.500  5.966.500  

      Свега за програмску активност 2003-0001: 5.966.500 0 5.966.500  
  2003-П1   Пројекат:Наставак изградње терена за тенис    

 
   920   Средње образовање    

 
    195 4632 Зграде и грађевински објекти 721.000  721.000  
      Извори финансирања за функцију 920:        
     01 Приходи из буџета 721.000  721.000  
      Функција 920: 721.000 0 721.000  
      Извори финансирања за пројекат 2003-П1:        
     01 Приходи из буџета 721.000  721.000  

      Свега за пројекат 2003-П1: 721.000 0 721.000  
  2003-П2   Пројекат: Повећање енергетске ефикасности заменом 

столарије на фискултурној сали 
   

 
   920   Средње образовање    

 
    196 4632 Зграде и грађевински објекти 0 2.000.000 2.000.000  
      Извори финансирања за функцију 920:        
     07 Трансфери од других нивоа власти  2.000.000 2.000.000  
      Функција 920: 0 2.000.000 2.000.000  
      Извори финансирања за пројекат 2003-П2:        
  2003-П3   Пројекат:  Учешће школе у трошковима превоза ученика    

 
   920   Средње образовање    

 
    197 4631 Трошкови путовања 1.200.000  1.200.000  
      Извори финансирања за функцију 920:       

 
     01 Приходи из буџета 1.200.000  1.200.000  
      Функција 920: 1.200.000 0 1.200.000  
      Функција 920: 0 0 0  
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      Извори финансирања за пројекте 2003-П1-П2-П3:        
     01 Приходи из буџета 7.887.500  7.887.500  
     07 Трансфери од других нивоа власти  2.000.000 2.000.000  
      Свега за пројекте 2003-П1-П2-П3: 7.887.500 2.000.000 9.887.500  
      Функција 920: 7.887.500 2.000.000 9.887.500             
      Извори финансирања за Главу 5.9.2. :    

 
     01 Приходи из буџета 7.887.500  7.887.500  
     07 Трансфери од других нивоа власти  2.000.000 2.000.000  
      Свега за Главу 5. 9.2, : 7.887.500 2.000.000 9.887.500  

5 5.9.3.         ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД "ШУМАДИЈА"        
  0901   ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА     
  0901-0001  Социјалне помоћи - Једнократне новчане помоћи  

 
 

 
  

 
070  70 Социјална помоћ некласификована на другом месту     

    198 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти (472931) 8.871.000  8.871.000  
  0901-0002  Социјалне помоћи - Накнаде из буџета за децу и породицу    

 
  

 
070  70 Социјална помоћ некласификована на другом месту    

 
  

  
199 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти (472311) 100.000  100.000  

  0901-0003  Социјалне помоћи - Накнаде из буџета у случају смрти    
 

  
 

070  70 Социјална помоћ некласификована на другом месту    
 

    200 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти (472611) 350.000  350.000  
  0901-0004  Социјалне помоћи - Текуће поправке    

 
   070  70 Социјална помоћ некласификована на другом месту    

 
    205 4631 Текуће поправке и одржавање (425119 260.000  260.000  
  0901-0005  Социјалне помоћи - Услуге комуникација-поштарина    

 
  

 
070  70 Социјална помоћ некласификована на другом месту    

 
    201 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти (421421) 75.000  75.000  
  0901-0006  Социјална помоћ-Лични пратиоци    

 
   70  70 Социјална помоћ некласификована на другом месту    

 
    216 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти (423599) 2.844.000 2.000.000 4.844.000  
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      Извори финансирања за функцију 070:        
     01 Приходи из буџета 12.500.000  12.500.000  

     07 Трансфери од других нивоа власти  2.000.000 2.000.000  
      Функција 070: 12.500.000 2.000.000 14.500.000  
          

 
   070  70 Социјална помоћ некласификована на другом месту 0 0 0  

  0901-П1   Пројекат: Услуге подршке и помоћи за старе     
    202 421 Стални трошкови 30.000 50.000 80.000  
    203 423 Услуге по уговору 370.000 4.200.000 4.570.000  
    204 426 Материјал  200.000 200.000  
      Извори финансирања за Пројекат 0901-П1:    

 
     01 Приходи из буџета 400.000  400.000  
     05 Донације од иностраних земаља  4.450.000 4.450.000  
      Свега за пројекат 0901-П1: 400.000 4.450.000 4.850.000  
      Извори финансирања за функцију 070:        
     01 Приходи из буџета 400.000  400.000  
     07 Трансфери од других нивоа власти  4.450.000 4.450.000  
      Свега за Програм 11: 400.000 4.450.000 4.850.000 

 
      Извори финансирања за Главу 5.9.3.:    

 
     01 Приходи из буџета 12.900.000  12.900.000  
     5 Донације од иностраних земаља   4.450.000 4.450.000  
     07 Трансфери од других нивоа власти 0 2.000.000 2.000.000  
      Свега за Главу 5. 9.3: 12.900.000 6.450.000 19.350.000  
      Извори финансирања за Разделе 1, 2, 3, 4, 5: 0   

 
     01 Приходи из буџета 496.002.148  496.002.148  
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     04 Сопствени приходи буџетских корисника  4.912.900 4.912.900  
     05 Донације од иностраних земаља  4.450.000 4.450.000  
     07 Трансфери од других нивоа власти  40.138.584 40.138.584  
     08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица  950.000 950.000  
     13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 12.157.057  12.157.057  
      Свега за раздео 1, 2, 3, 4:    

 
       508.159.205 50.451.484 558.610.689 
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III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА 
 

Члан 9. 
                   У складу са Законом и Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 
2017.годину и пројекцијама за 2018. и 2019.годину. 
 

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, пољопривреду, 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. 
 Овлашћује се председник Општине да, у складу са чл.27 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. 
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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 на консолидованом рачуну трезора. 
 

Члан 19. 
 Обавезе које преузимају директни корисници буџетских средстава морају одговарати 
апропријацији  која им је за ту намену овом одлуком одобрена и пренета,а за обавезе преко 
200.000,00 динара неопходна је сагласност Општинског већа. 
  Обавезе које планирају да  преузимају индирекни корисници буџетских средстава 
морају одговарати апропријацији  која им је за ту намену овом Одлуком одобрена а за обавезе 
преко 50.000,00 динара по свакој апропријацији, кумулативно по кварталу, 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 2017.години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, 
а неизвршене у току 2017.године, преносе се у 2018.годину и имају статус преузетих обавеза 
и извршавају се на терет одобрених апропријацима овом одлуком. 

Обавезе дефинисане ставом 1. Овог члана се не односе на трошкове електричне 
енергије, телекомуникација и друге комуналне трошкове. 
 

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 5.000.000 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 
2017.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 веће 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 2017.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 2017.години обрачунату 
исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују 
расход амортизације и употребе  средстава за рад. 
 

Члан 28. 
       Делатности и послове и обавезе ЈП „Дирекција за изградњу општине Рача“ преузима 
Општинa Рача по престанку рада. 
  

Члан 29. 
 Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31.децембра 
2017.године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2017.години, која су овим 
корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету Општине  Рача за 2017.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 тарезора, неће се вршити уколико ови корисници нису добили 
сагласност на финансијски план на начин прописан законом, односно акатом Скупштине 
општине и уколико тај план нису доставили Управи за трезор. 
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Члан 32. 
 У буџетској  2017.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 2017.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. 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
 Ова Одлука ступа наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине 
Рача из разлога што би у супротном постојала оправдана опасност од наступања штетних 
последица по рад органа и организација у систему ЈЛС Рача. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 

Број: 020-173/2017-I-01                                ПРЕДСЕДНИК 
Дана:  27.12.2017.године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
              Душан Ђоковић, с.р. 
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Скупштина општине Рача, на седнции одржаној 27.12.2017. године, на основу члана 45. 
тачке 22) Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, бр. 6/08, 2/10, 12/10 и 13/17), на 
предлог Општинског већа општине Рача, донела је: 

 
O Д Л У К У 

 
 1. Даје се сагласност Јавном комуналном предузећу „Рача“, Рача на Програм пословања 
и улагања у развој комуналних делатности у 2018.години број 308 од 19.12.2017.године.  
  

2. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
 

Број: 020-174/2017-I-01                                ПРЕДСЕДНИК 
Дана:  27.12.2017.године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
          Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

Скупштина општине Рача, на седници одржаној 27.12.2017. године, на основу члана 6. 
става 1. тачке 2) и чланова 9. и 10. Закона о финансирању локалне самоуправе (Службени 
гласник РС " бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016, 104/2016 и 
96/2017), као и члана 45. став 1. тачка 14) Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, 
бр. 6/08, 2/10 и 12/2010 и 13/2017), на предлог Општинског веће општине Рача, донела је: 
 

О Д Л У К У 
О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

 
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Овом Одлуком утврђује се висина локалних административних такси (у даљем тексту: 
таксе) за списе и радње у изворним пословима које обавља општина. 

 
Члан 2. 

За списе и радње у управним стварима као и за друге списе и радње код управе Општине 
Рача, плаћају се таксе по одредбама ове Одлуке. 

 
Члан 3. 

Таксама су подложни списи и радње који се односе на остваривање права грађана, 
правних и других лица чија се врста и висина утврђује Тарифом локалних административних 
такси (у даљем тексту: ТАРИФА), којa је саставни део ове Одлуке. 

Такса се не може наплатити, ако тарифом није прописана, нити се може наплатити у 
већем или мањем износу од прописане. 
 

II. ОБВЕЗНИК ТАКСЕ 
 

Члан 4. 
Обвезник таксе (у даљем тексту: обвезник) јесте лице које се захтевом обраћа органу 

ради покретања управног односно другог поступка, односно врши радња прописана тарифом. 
Ако за исту таксу постоји више обвезника, њихова обавеза је солидарна. 
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III. НАСТАНАК ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ 
 

Члан 5. 
Ако Тарифом није другачије прописано, таксена обавеза настаје: 

1. За поднеске у тренутку када се предају, а за захтеве дате на записник – када се записник 
састави; 
2. За решења, дозволе и друге исправе – у тренутку подношења захтева за њихово издавање; 
3. За Управне радње – у тренутку подношења захтева за извршење тих радњи. 
 

Члан 6. 
Такса се плаћа у тренутку настанка таксене обавезе, ако овом Одлуком није друкчије 

прописано. 
 

Члан 7. 
Ако је Тарифом прописано да се такса плаћа према вредности предмета, такса се плаћа 

према вредности означеној у поднеску или исправи. 
Орган који води поступак може, ако сматра да вредност означена у поднеску, односно 

исправи, не одговара стварној вредности, да по службеној дужности решењем утврди вредност 
предмета из става 1. овог члана. 
 

IV. НАЧИН ПЛАЋАЊА ТАКСЕ 
 

Члан 8. 
Такса се плаћа у износу прописаном Тарифом. 
Такса се плаћа уплатом на платни рачун буџета општине Рача: 

- Жиро-рачун бр. 840-742251843- 73; 
- По моделу: 97 са позивом на број: 34086; 
- Локалне административне таксе. 

У решењу или другој исправи за коју је такса плаћена, мора се означити да је такса 
плаћена, износ таксе и тарифни број по коме је такса плаћена. 

Потврда о уплати таксе придружује се предмету. 
 

Члан 9. 
Ако обвезник непосредно поднесе нетаксиран или недовољно таксиран поднесак, 

службено лице надлежно за пријем поднеска затражиће од таксеног обвезника да плати 
прописану таксу у року од 10 дана од дана упозорења као и последице неплаћања таксе и о 
томе сачињава забелешку на спису. 

Ако нетаксиран поднесак или недовољно таксиран стигне поштом, орган надлежан за 
одлучивање по захтеву позваће таксеног обвезника опоменом да у року од 10 дана од дана 
пријема опомене плати редовну таксу и таксу за опомену и упозориће га на последице 
неплаћања таксе. 

Ако обвезник уплати таксу у року из става 1. и 2. овог члана, сматра се да је поднесак 
био од почетка уредно таксиран, а у противном сматраће се да поднесак није ни поднет. 
 

V. ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПЛАЋАЊА ТАКСЕ 
 

Члан 10. 
Ослобађају се од плаћања таксе: 

1. органи и организације Републике, Аутономне покрајине и локалне самоуправе, предузећа и 
организације чији је оснивач Општина; 
2. oрганизације обавезног социјалног осигурања; 
3. установе основане од стране Републике, аутономне покрајине и локалне самоуправе; 
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4. Црвени крст Србије; 
5. лица која су корисници социјалне помоћи Центра за социјални рад, што доказују решењем 
Центра. 

 
Члан 11. 

Не плаћа се такса за: 
1. списе и радње у поступку из социјалног осигурања, друштвене бриге о деци, социјалне 
заштите, борачко – инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата; 
2. списе и радње у вези са предшколским васпитањем, школовањем ученика и студената; 
3. списе и радње у вези са регулисањем војне обавезе; 
4. списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности; 
5. списе и радње у поступку за заснивање радног односа и остваривање права по том основу и 
другим основима предвиђеним законом; 
6. списе и радње у поступцима за исправљање грешака урешењима, другим исправама и 
службеним евиденцијама; 
7. списи и радње у поступку за сахрањивање; 
8. поднеске упућене комисије за предстваке и притужбе; 
9. пријава за упис у матичне књиге; 
10. списе и радње у вези са остваривањем права на субвенцију; 
11. захтев у поступку за повраћај више или погрешно уплаћене таксе; 
12. све врсте пријава за утвђивање штете због елементарних непогода, биљних болести, 
штеточина и других ванредних догађања. 

У исправи која се издаје без плаћања таксе мора се означити у ком циљу се издаје. 
 

VI. ПОВРАЋАЈ ТАКСЕ 
 

Члан 12. 
Обвезник који је платио таксу коју није био дужан да плати или је таксу платио у износу 

већем од прописаног или је таксу платио за радњу коју орган није из било којих разлога 
извршио има право наповраћај таксе коју није био дужан да плати. 
 

Члан 13. 
Поступак за повраћај таксе покреће се на захтев обвезника таксе. 
Поступак о повраћају таксе спроводи и решење о повраћају погрешно уплаћене таксе 

доноси Одељење за привреду, пољопривреду, буџет и финансије Општинске управе Рача. 
 

Члан 14. 
У погледу повраћаја таксе, камате, принудне наплате, застарелости као и свега другог 

што није прописано овом Одлуком, сходно се примењују прописи којима се уређује порески 
поступак и пореска администрација. 
 

Члан 15. 
Таксе су приход буџета Општине. 

 
Члан 16. 

На питања која нису уређена овом Одлуком, сходно се примењује Закон о Републичким 
административним таксама. 
 

VII. НАДЗОР 
Члан 17. 

Надзор над споровођењем ове Одлуке врши Одељење за привреду, пољопривреду. 
буџет и финансије преко надлежне инспекције. 
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VIII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 18. 

Новчаном казном од 3.000,00 динара казниће се за прекршај одговорно лице ако: 
1. У решењу или другој исправи, за коју је такса или накнада плаћена, не означи да је такса 
или накнада плаћена, износ који је плаћен и тарифни број по којем је плаћена (члан 7.); 
2. Не обавести обвезника да је за поднети захтев, односно поднесак, дужан да плати таксу или 
накнаду прописану Тарифом за списе и радње у одређеној управној радњи, односно управним 
стварима или таксу,односно накнаду не наплати, односно не обавести надлежан орган ради 
отпочињања поступка принудне наплате (члан 8.); 
 
3. У Решењу, исправи или писмену, који се издају без плаћања таксе или накнаде, не означи 
сврху 
издавања и на основу којег члана ове Одлуке, односно тарифног броја, је ослобађање од 
плаћања таксе или накнаде остварено (члан 11.). 
 

VIII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 19. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним административним 

таксама, брoj 020-52/2013-I-01, од 12.12.2013. године ("Службени гласник општине Рача" ,број 
19/2013). 
 

Члан 20. 
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику 

општине Рача", а примењиваће се од 01. јануара 2018. године. 
 

ТАРИФА ЛОКАЛНИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ 
 

Тарифни број 1. 
1. За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак, ако овом Одлуком није другачије 
прописано...................................................................................................................... 100,00 динара 
2. За издавање уверења или потврде о подацима за које постоји евиденција у Општинској 
управи.............................................................................................................................310,00 динара 
 
НАПОМЕНА : 

Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне поднеске којима странка захтева 
само брже поступање по раније поднетом захтеву. 

 
Тарифни број 2. 

За решења и друга акта, ако овом тарифом није другачије прописано …....…..... 310,00 динара 
 

Тарифни број 3. 
За жалбу на решење и акта која су донета по захтеву странке ............................. 220,00 динара 

 
Тарифни број 4. 

За списе и радње из области општих послова плаћа се такса и то: 
1.Овера потписа–преписа и фотокопија за сваки полутабак........................................ 100 динара 
2. Тражење предмета из архиве (увид у списе и предмете) ...................................... 250,00 динара 
2.1. Увид у пројектну документацију која се налази у архиви ................................ 200,00 динара 
3. Издавање потврде о животу, имовном стању и издржавању која се користи у 
уиностранству.......................................................................................................... ....400,00 динара 
4. Попис ствари умрлих лица ................................................................................... 1.000,00 динара 
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Тарифни број 5. 
1.За спровођење поступка закључења брака: 
1.1. У току радног времена у Општинској управи или Месним 
канцеларијама....................................................................................................... .......650,00 динара 
1.2. Ван радног времена у Општинској управи или Месним 
канцеларијама........................................................................................................ ......950,00 динара 
1.3. Изван службених просторија (хотели и др.).................................................... 5.500,00 динара 
2. Потврде о бирачком праву...................................................................................... 100,00 динара 
3.Уверења (потврда, гаранција за пријем страних држављана)............................... 850,00 динара 

 
Тарифни број 6. 

За списе и радње из комунално-стамбене и имовинско-правне области, 
1. Уверење о регулисаним имивинско правним односима у циљу издавања грађевинске 
дозволе (пословни и други објекти) ....................................................................... 1.700,00 динара 
2. Захтев за доделу стана и пословног простора у закуп ........................................ 250,00 динара 
3. Решење о додели стана и пословног простора у закуп .................................... 1.700,00 динара 
4. Решење о исељењу бесправно усељеног лица ..................................................... 310,00 динара 
5. Трошкови принудног исељења ........................................................................... 3.500,00 динара 
6. Увођење у посед физичких лица по захтеву странке .......................................... 550,00 динара 
7. За решење о промени намене стамбеног у пословни простор ........................ 2.000,00 динара 
8. За издавање решења о утврђивању накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног 
земљишта ...................................................................................................…………310,00 динара 
9. За доношење решења о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта и формирању 
грађевинске парцеле (члан 70. Закона о планирању и изградњи ...................... 1.500,00 динара 
10. За решење о конверзији права коришћења у право својине на грађевинском земљишту 
...................................................................................................................................1.500,00 динара  
11. За доношење решења о отуђењу грађевинског земљишта или давању грађевинског 
земљишта у закуп 
11.1.Физичким лицима ........................................................................................... 1.700,00 динара 
12.2. Правним лицима ............................................................................................. 3.000,00 динара 
 

Тарифни број 7. 
За списе и радње из области урбанизма и грађевинских послова плаћа се такса, за правна и 
физичка лица и то: 
1. За издавање информације о локацији за градњу објекта јединице мере: (чл.53.Закона), 
1.1. До 100 м2 .......................................................................................................... 1.800,00 динара 
1.2. Од 100 м2 до 300 м2 ......................................................................................... 5.500,00 динара 
1.3. Од 300 м2 до 600 м2 ...................................................................................... 10.000,00 динара 
1.4. Преко 600 м2 ................................................................................................. 19.500,00 динара 
 
НАПОМЕНА : 
За реконструкцију и доградњу висина таксе се умањује за 30%;  
2. За издавање локацијских услова (чл.53a.-57. Закона): 
2.1. До 100 м2 ......................................................................................................... 1.800,00 динара 
2.2. Од 100 м2 до 300 м2 ........................................................................................ 5.500,00 динара 
2.3. Од 300 м2 до 600 м2 ...................................................................................... 10.000,00 динара 
2.4. Преко 600 м2 ............................................................................................... ...19.500.00 динара 
2.5. За локацијске услове за изградњу водова техничке инфраструктуре до 1000 м (за водовод 
Ф 200 , за канализација до Ф 300, за електромрежу до 35 КV, за телефонскотелеграфску мрежу 
до 600x4, за гасну мрежу до Ф 60, за топловод до Ф 100) ................................ 22.000,00 динара 
2.6. За издавање  локацијских  услова за изградњу водова техничке инфраструктуре преко 
1000 м...................................................................................................................... 45.000,00 динара 
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2.7. За издавање  локацијских  услова за постављање привремених објеката ... 3.000,00 динара 
НАПОМЕНА: 
За реконструкцију и доградњу висина таксе се умањује за 30 %;  
3. За измену решења o  грађевинској дозволи (чл.141.и 142.Закона )...................  ..800,00 динара 
4. За издавање одобрења за пуштање објекта у пробни рад (чл.157. Закона) 
..................................................................................................................................... 1.700,00 динара 
5. За издавање: 
5.1.  потврде о усклађености урбанистичког пројекта са планским документима......5.000,00 динара 
5.2. потврде за пројекат парцепације и препарцелације .............................................3.500,00 динара 
5.3. услова за исправку граница суседних катастарских опшина  ........................2.000,00 динара 
6. За решења по захтеву заинтересованих лица за уклањање објеката услед дотрајалости или 
већих оштећења (чл.167. Закона) ............................................................................ 1.500,00 динара 
7. За издавање употребне дозволе за изграђени објекат (чл.158. Закона): 
7.1.1. Стамбени објекти физичких лица ................................................................ 1.600,00 динара 
7.1.2. Економски објекти физичких лица .............................................................. 1.250,00 динара 
7.2. Пословне просторије физичких лица .............................................................. 3.200,00 динара 
7.3. Правна лица ....................................................................................................... 6.400,00 динара 
8. За издавање одобрења за извођење радована по чл.145. Закона  ( адаптација, санација, 
инвестиционо одржавањеобјеката, промена намене објекта..) 
8.1. За стамбене објекте физичких лица  ...............................................................1.400,00 динара; 
8.2. За економске објекте физичких лица  ...............................................................1.000,00 динара;  
8.3. За пословне просторије физичких лица  ..........................................................2.000,00 динара;  
8.4. Правна лица........................................................................................................5.500,00 динара;  
9. За  издавање потврде  о завршетку  израде  темеља:  
 -   до   100м2 ...............................................................................................................  500,00 динара 
 - до   300 м2 ................................................................................................................1.000,00 динара 
- од 300-600 м2 ..........................................................................................................1.500,00 динара       
- преко 600   м2   .........................................................................................................2.000,00 динара 
10. За издавање потврде  о завршетку објекта у конструктивном смислу: 
-   до   100м2 ..................................................................................................................500,00 динара 
- до   300м2  ................................................................................................................1.000,00 динара 
- од 300-600 м2............................................................................................................1.500,00 динара       
- преко 600  м2   .......................................................................................................... 2.000,00 динара 

 
Тарифни број 8. 

За списе и радње из области инспекцијских послова 
1. Преглед пословног простора од инспекцијског органа .................................... .1.100,00 динара 
2. Уз захтев, за излазак на терен општинске инспекције ........................................ 1.000,00 динара 
 

Тарифни број 9. 
1.За утврђивање испуњености услова возила за обављање такси-превоза ........ 1.798,50 динара 
2. За утврђивање испуњености услова возача за обављање такси- превоза ........... 959.00 динара 
3.За издавање такси - дозволе возача ...................................................................... 1.798,50 динара 
4.За издавање такси - легитимације возача ............................................................... 959.00 динара 
 

Тарифни број 10. 
Овера решења клазулом правоснажности /по поднеску ..........................................500,00 динара 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
Број: 020-175/2017-I-01                                ПРЕДСЕДНИК 
Дана:  27.12.2017.године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
          Душан Ђоковић, с.р. 
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Скупштина општине Рача, на седници одржаној 27.12.2017. године, на основу чланa 97. 

став 7. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник Републике Србије” бр. 72/09, 81/09 
- испр, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука 
УС, 132/14 и 145/14 ) и члана 45. тачке 15) Статута општине Рача („Сл. гласник општине Рача“, 
бр. 6/08, 2/10, 12/10 и 13/17), на предлог Општинског већа општине Рача, донела је: 
 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ ДОПРИНОСА ЗА УРЕЂИВАЊЕ 

ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1 
Овом Одлуком прописује се поступак обрачуна и наплате доприноса за уређивање 

грађевинског земљишта, зоне и врсте намена објеката, износи коефицијената зоне и намене, 
критеријуми, износ и поступак умањивања доприноса, посебна умањења за недостајућу 
инфраструктуру и услови и начин обрачуна умањења за трошкове инфраструктурног 
опремања средствима инвеститора као и друга питања од значаја за обрачун и наплату 
доприноса за уређивање грађевинског земљишта.  

 
Члан 2 

Уређивање грађевинског земљишта обухвата његово припремање и опремање.  
Припремање земљишта обухвата истражне радове, израду геодетских, геолошких и 

других подлога, израду планске и техничке документације, програма за уређивање 
грађевинског земљишта, расељавање, уклањање објеката, санирање терена и друге радове. 
  Опремање земљишта обухвата изградњу објеката комуналне инфраструктуре и 
изградњу и уређење површина јавне намене.  

Уређивање грађевинског земљишта врши се према средњорочним и годишњим 
програмима уређивања.  

 
Члан 3 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта плаћа инвеститор.  
Средства добијена од доприноса за уређивање грађевинског земљишта користе се за 

уређивање и прибављање грађевинског земљишта у јавну својину, и за изградњу и одржавање 
објеката комуналне инфраструктуре.  

 
II ОБРАЧУН ДОПРИНОСА 

 
Члан 4 

Износ доприноса се утврђује решењем о издавању грађевинске дозволе, решењем о 
употребној дозволи и решењем о одобрењу извођења радова, а на основу обрачуна доприноса 
који врши Одељење за изградњу, урбаниза и локални економски развој Општинске управе 
општине Рача.  

Висина доприноса за уређивање грађевинског земљишта за изградњу објекта 
обрачунава се тако што се последња објављена просечна цена квадратног метра станова 
новоградње у општини Рача или просечна цена у општинама и градовима из исте групе 
развијености објављене од стране Републичког завода за статистику помножи са укупном нето 
површином објекта који је предмет градње, израженом у м², и са коефицијентом зоне и 
коефицијентом намене објекта утврђеним овом Одлуком.  
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Члан 5 
Грађевинско земљиште потпуно комунално опремљено за грађење је земљиште на коме 

је изграђен приступни пут са тротоаром и јавном расветом, водоводна и канализациона мрежа.  
Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обухвата трошкове 

електродистрибутивне мреже и објеката, ТТ мреже и објеката, кабловски дистрибутивни 
систем, мрежу и објекте топлификације и гасификације, које инвеститор посебно уговара са 
надлежним јавним предузећима.  

 
а ) ЗОНЕ  
 

Члан 6 
За утврђивање доприноса за уређивање грађевинског земљишта одређују се следеће зоне и то: 
 1. Прва зона обухвата улице: ул.Карађорђеву, ул.Деспота Стефана Високог (до раскрснице 
са ул. Академика Антонија Исаковића), ул.Краља Петра Првог, ул.Хајдук Вељкову (у делу од 
рaскрснице са ул. Карађорђевом до раскрснице са ул. Краља Петра Првог), ул.Трговачку, 
ул.Краља Александра Карађорђевића (у делу од раскрснице са ул.Карађорђевом до раскрснице 
са ул.Краља Петра Првог), ул. Краљице Марије (у делу од раскрснице са ул.Карађорђевом до 
раскрснице са ул.Краља Петра Првог), ул. Перице Ивановића, ул.Опленачку, ул.Ђуре Јакшића, 
ул.Милоша Савковића, ул Војводе Павла Цукића (од улице Карађорђеве до старе Изолме), 
ул.Цара Лазара (до раскрснице са ул. Милоша Обилића и ул. Косовске)  
2. Друга зона обухвата улице: ул.Његошеву, ул.Николе Пашића, ул.Милоша Обилића, 
ул.Царице Милице, ул.Милоша Обреновића, ул.Немањину, ул.Косовску, ул.Радоја 
Домановића, ул.Виноградску, ул.Светог Саве (од раскрснице са ул.Карађорђевом до 
раскрснице са ул.Вука Караџића), ул.Николе Тесле, ул.Вука Караџића, ул.Лепеничку, 
ул.Видовданску, ул.Проте Матеје, ул.Станоја Главаша, ул.Авалску, ул.Краља Александра 
Карађорђевића(од раскрснице са ул.Краља Петра Првог до раскрснице са ул. Солунских 
ратника), ул.Рудничку, ул.Краљице Марије (од раскрснице са ул.Краља Петра Првог до 
раскрснице са ул.Краља Александра Карађорђевића), ул.Јасеничку, ул.Павла Цукића(од старе 
Изолме до граница са К.О. Вучић), ул. др. Ђоке Митровића, ул.Солунских Ратника, 
ул.Академика Панте Срећковића, ул.Цара Душана, ул.Јована Вишевца, ул.Академика 
Антонија Исаковића, ул. Хајдук Вељкова (од раскрснице са ул. Краља Петра Првог до 
раскрснице са ул. Рудничком), Деспота Стефана Високог ( од раскрснице са ул. Академика 
Антонија Исаковића до границе са К. О. Адровац) улица Церска, улица Кајмакчаланска и 
улица Цариградска.  
3. Трећа зона обухвата све остале просторе на подручју Плана генералне регулације.  
4. Четврта зона обухвата све остале просторе на подручју општине Рача који не припадају 
претходним зонама – сеоске Месне заједнице.  
 
б) НАМЕНА ОБЈЕКАТА  
 

Члан 7 
Намене објеката за које се плаћа допринос су: 
стамбена: индивидуални и колективни стамбени објекти, стамбени простор у стамбено - 
пословним објектима, и пратећи гаражни простор у стамбеним и стамбено - пословним 
објектима;  
комерцијална: трговинске објекте, пословне објекте и канцеларије, пословно-стамбене 
апартмане, мењачнице, кладионице, коцкарнице, видео клубове, гараже као засебне 
комерцијалне објекте, хотеле, угоститељске објекте, бензинске пумпе, као и друге објекте 
комерцијалног и услужног карактера.  
производна: производни и складишни објекти, гаражни простор у овим објектима.  
јавна: објекти намењени за јавно коришћење и могу бити објекти јавне намене у јавној 
својини по основу посебних закона (линијски инфраструктурни објекти, објекти за потребе 
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државних органа, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе итд.) и остали 
објекти јавне намене који могу бити у свим облицима својине (болнице, домови здравља, 
домови за старе, објекти образовања, отворени и затворени спортски и рекреативни објекти, 
објекти културе, саобраћајни терминали, поште и други објекти) и објекти - простори 
традиционалних цркава и традиционалних верских заједница у смислу Закона о црквама и 
верским заједницама („Службени гласник РС“, број 36/2006)  
остала: магацински простор, стоваришта, пијаце, објекти производног занатства, 
индустрије и грађевинарства, комунални објекти, гаражни простор у свим наведеним 
објектима, пољопривредни објекти, економски објекти гаражни простор у овим објектима, 
помоћни објекти, отворени паркинзи.  

Објекти који нису наведени у ставу 1. овог члана, уподобиће се најсличнијој наведеној 
намени.  

 
в) КОЕФИЦИЈЕНТИ  
 

За обрачунавање доприноса за уређивање грађевинског земљишта одређују се следећи 
коефицијенти:  

 
Члан 8 

Коефицијент за зону:  

 
 
Коефицијент за намену: 
 

 
 

 
Урбанистичка зона 

 
Коефицијент 
 

Прва зона 0,055 
Друга зона 0,035 
Трећа зона 0,020 
 Четврта зона 0,010 

 
Намена објекта 

 
Коефицијент 
 

Стамбена 0,20 
Комерцијална 0,75 
Производна 0,53 
Остала 0,10 
Јавна 0,07 

Коефицијенти комуналне опремљености: У случају опремљености грађевинског земљишта 
приступним путем, канализационом и водоводном мрежом, тротоаром и јавном расветом, 
коефицијент комуналне опремљености је 1.  
 

Члан 9 
Уколико је земљиште непотпуно опремљено комуналном инфраструктуром, допринос 

обрачунат у складу са чланом 4. ове Одлуке умањује се за одређени проценат, у складу са 
следећом табелом, према подацима добијеним од Јавног комуналног предузећа „Рача“ из Раче 
и Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката, из Раче. 
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Недостајућа комунална 
инфраструктура 

Проценат 
 умањења 
 

Приступни пут 
(асфалт,макадам) 

10 

Канализациона мрежа 12 
Водоводна мрежа 12 
Јавна расвета 6 

 
 
Проценат умањења по основу недостајуће комуналне инфраструктуре не може бити 

већи од 40% у односу на коефицијент потпуне комуналне опремљености који износи 1.  
 

Члан 10 
Обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта врши се на захтев 

инвеститора из члана 3. ове Одлуке, уз поднети захтев за издавање грађевинске дозволе, а на 
основу достављене урбанистичко - техничке документације, односно правоснажних 
локацијских услова, извода из пројекта за грађевинску дозволу, сепарата пројекта за 
грађевинску дозволу која се мења, пројекта изведеног стања и др. документације прописане 
Законом о планирању и изградњи и подзаконским актима.  

 
Члан 11 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта не обрачунава се за објекте јавне 
намене у јавној својини, објекте комуналне и друге инфраструктуре, производне и складишне 
објекте, подземне етаже објеката високоградње (простор намењен за гаражирање возила, 
подстанице, трафостанице, оставе, вешернице и сл.), осим за делове подземне етаже које се 
користе за комерцијалне делатности, отворена дечија игралишта, отворене спортске терене и 
атлетске стазе. 

  
Члан 12 

За изградњу објеката за обављање делатности која је од значаја за привредни развој 
oпштине, допринос се може умањити до 50%, уз сагласност Општинског већа општине Рача а 
у складу са преузетим обавезама инвеститора у погледу запошљавања броја лица на 
неодређено време у одређеном временском периоду, и то: 

-за 1-5 лица запослених на неодређено време  проценат умањења износи   10%, 
-за 5-10 лица запослених на неодређено време  проценат умањења износи  20%, 
-за 10-15 лица запослених на неодређено време  проценат умањења износи  30%, 
-за 15-20 лица запослених на неодређено време  проценат умањења износи  40%, 
-за више од 20 лица запослених на неодређено време  проценат умањења износи 50%. 

 
Умањење из става 1. овог члана не односи се на објекте станоградње.  

 
Члан 13 

Уколико се мења намена објекта, односно дела објекта у другу намену објекта за коју 
је прописан већи износ доприноса, инвеститор је у обавези да плати разлику доприноса за 
другу (нову) намену објекта за коју је прописан већи износ доприноса.  

 
Члан 14 

Уколико у току изградње настану измене у односу на грађевинску дозволу и инвеститор 
изгради већу површину обавезан је да достави нови пројекат за грађевинску дозволу, односно 
сепарат за грађевинску дозволу на основу којих ће се сачинити обрачун доприноса за разлику 
у површини, који ће бити саставни део измењеног решења о грађевинској дозволи или пројекат 
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изведеног објекта приликом издавања употребне дозволе, уколико одступања нису таква да је 
потребна измена грађевинске дозволе.  
 

Члан 15 
Инвеститор који уклања постојећи објекат који је изграђен у складу са законом, у циљу 

изградње новог објекта на истој локацији плаћа допринос за уређивање грађевинског 
земљишта само за разлику у броју квадрата корисне површине између објекта који планира да 
изгради и објекта који се уклања.  

Легалност и површина објекта из става 1 овог члана доказује се: изводом из земљишних 
књига, односно изводом из Листа непокретности; грађевинском и употребном дозволом или 
актом Општинске управе општине Рача да је објекат грађен у периоду када за његову изградњу 
није било потребно издавање грађевинске дозволе. Уколико наведене исправе не садрже 
податке о површини објекта, иста се утврђује на основу акта Општинске управе општине Рача 
или техничке документације која је саставни део грађевинске дозволе, копије плана или 
увиђаја на лицу места од стране овлашћеног лица Општинске управе општине Рача.  

 
III НАЧИН ПЛАЋАЊА ДОПРИНОСА И СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 
Члан 16 

Допринос за уређивање грађевинског земљишта може се платити једнократно у 
целости или на рате.  

Инвеститор допринос за уређивање грађевинског земљишта може платити на следећи 
начин:  

1. Једнократно у целости са умањењем у износу од најмање 30% или  
2. У 36 месечних рата, уз усклађивање рата, на месечном нивоу, са индексом потрошачких 

цена према подацима Републичког завода за статистику.  
У случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта на рате, инвеститор је 

дужан да као средство обезбеђења плаћања достави:  
1. Неопозиву банкарску гаранцију, наплативу на први позив, без приговора која гласи на 

укупан износ недоспелих рата и која је издата на рок који мора бити дужи три месеца од 
дана доспећа последње рате или  

2. успостави хипотеку на објекту који вреди најмање 30% више од укупног износа   
недоспелих рата у корист јединице локалне самоуправе  
 
У случају плаћања доприноса за уређивање грађевинског земљишта на рате за изградњу 

објеката чија укупна бруто развијена грађевинска површина не прелази 200м² и који не садржи 
више од две стамбене јединице, из става 5 овог члана, не достављају се средства обезбеђења. 

 Право на умањење од најмање 30% има и инвеститор који плаћање врши у ратама у 
случају једнократног плаћања преосталих недоспелих рата.  

У случају из предходног става овог члана, инвеститор је дужан да писмено обавести 
Одељење за пољопривреду, урбанизам, изградњу, комуналне, имовинско-правне и 
инспекцијске послове Општинске управе општине Рача о својој намери како би се извршио 
одговарајући обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта.  

 
Члан 17 

Инвеститор је дужан да изврши уплату доприноса за уређивање грађевинског 
земљишта у целости, односно ако плаћа на рате да уплати прву рату и достави средства 
обезбеђења, најкасније до подношења пријаве. 

Уколико инвеститор не измири доспели износ доприноса у прописаном року, наплата 
ће се извршити принудним путем у поступку прописаном Законом о пореском поступку и 
пореској администрацији.  
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Трошкови принудне наплате падају на терет инвеститора.  
 
 

IV УГОВОР О РЕГУЛИСАЊУ МЕЂУСОБНИХ ОДНОСА У ВЕЗИ КОМУНАЛНОГ 
ОПРЕМАЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА СРЕДСТВИМА 

ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 
 

Члан 18 
Грађевинско земљиште које није уређено у смислу ове Одлуке, а налази се у обухвату 

планског документа на основу кога се могу издати локацијски услови, односно грађевинска 
дозвола, може се припремити, односно опремити и средствима физичких или правних лица.  

Заинтересовано лице, односно инвеститор објекта који се гради на неуређеном 
грађевинском земљишту подноси Фонду за грађевинско земљиште Општине Рача. предлог о 
финансирању припремања, односно опремања грађевинског земљишта.  

Уз предлог о финансирању лице из става 2. овог члана прилаже/доставља:  
-правоснажне локацијске услове,  
-доказ о решеним имовинско – правним односима за парцелу на којој намерава да гради 
објекат,  
-копија плана за парцеле,  
-предлог динамике и рокова изградње. 
 

Члан 19 
Јавно предузеће за управљање и развој инфраструктурних објеката, из Раче након 

разматрања предлога лица из става 2. члана 18. ове Одлуке и достављене документације, 
припрема Елаборат о заједничком припремању, односно опремању грађевинског земљишта и 
предлог уговора о заједничком припремању, односно опремању грађевинског земљишта.  

Елаборат из става 1. овог члана садржи:  
-податке о локацији односно зони,  
-податке из урбанистичког плана и техничке услове за изградњу недостајуће инфраструктуре,  
-податке из програма уређивања грађевинског земљишта,  
-границе локације која се опрема са пописом катастарских парцела,  
-динамику и рок изградње комуналне инфраструктуре,  
-обавеза Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката је да обезбеди 
стручни надзор у извођењу радова,  
-одређивање учешћа сваке уговорне стране у обезбеђивању, односно финансирању израде 
техничке документације и стручне контроле техничке документације, извођењу радова и 
избору извођача радова, као и других трошкова у вези са опремањем грађевинског земљишта, 
укључујући висину и рокове обезбеђивања финансијских и других средстава,  
-одређивање објеката који се граде и који ће прећи у својину јединице локалне самоуправе,  
-одређивање износа учешћа лица из става 1. овог члана у финансирању припремања, односно 
опремања грађевинског земљишта који ће бити умањен за износ доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта,  
-средства обезбеђења испуњења обавеза уговорних страна.  
 

Члан 20. 
На основу елабората из члана 19. ове Одлуке закључује се Уговор о заједничком 

припремању, односно опремању грађевинског земљишта између лица из члана 19. став 2. ове 
одлуке и Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката.  

 
Уговор из става 1. овог члана садржи следеће:  

-податке о локацији, односно зони у којој се планира опремања грађевинског земљишта;  
-податке из планског документа и техничке услове за изградњу,  
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-податке из програма уређивања грађевинског земљишта,  
-границе локације која се припрема, односно опрема са пописом катастарских парцела;  
-динамику и рок изградње,  
-обавезу Јавног предузећа за управљање и развој инфраструктурних објеката да обезбеди 
стручни надзор у извођењу радова,  
-одређивање учешћа сваке уговорне стране у обезбеђивању, односно финансирању израде 
техничке документације и стручне контроле техничке документације, извођењу радова и 
избору извођача радова, као и других трошкова у вези са опремањем грађевинског земљишта, 
укључујући висину и рокове обезбеђивања финансијских и других средстава,  
-одређивање објеката који се граде и који ће прећи у својину јединице локалне самоуправе,  
-одређивање износа учешћа лица из става 1. овог члана у финансирању припремања, односно 
опремања грађевинског земљишта за који ће бити умањен износ доприноса за уређивање 
грађевинског земљишта,  
-вредност земљишта које инвеститор уступа јединици локалне самоуправе за изградњу 
инфраструктурних објеката,  
-средства обезбеђења за испуњење обавеза уговорних страна.  
 

VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 21 
Инвеститори који су закључили уговоре о регулисању накнаде за уређивање 

грађевинског земљишта или исте закључе до ступања на снагу ове Одлуке у обавези су да 
плаћају накнаду за уређивање грађевинског земљишта у свему у складу са закљученим 
уговором.  

 
Члан 22 

Одредбе ове Одлуке примењују се од дана ступања на снагу исте.  
Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе Одлука о висини накнаде за уређивање 

грађевинског земљишта („Службени гласник општине Рача“ број 20/2014) и Одлука о 
утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Службени гласник општине 
Рача“ број 2/2015), са свим својим изменама и допунама. 
 

Члан 23 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Општине Рача“.  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 

Број: 020-176/2017-I-01                                ПРЕДСЕДНИК 
Дана:  27.12.2017.године     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
          Душан Ђоковић, с.р. 
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На основу члана 32. став 1. тачка 13) Закона о локaлној самоуправи ("Сл. гласник РС", 
број 129/07 и 83/2014-др. закон), члана 45. став 1. тачка 14) Статута општине Рача ("Сл. 
гласник општине Рача", број 6/08, 2/2010, 12/2010 и 13/17), а у вези са чланом 6. став 1. тачка 
3) и члановима 11. и 15. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС" број 
62/2006, 47/2011, 93/2012,  99/2013-усклађени дин. изн. и 125/2014-усклађени дин. изн., 
83/2016 и 91/2016 усклађени дин. изн.), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског 
већа општине Рача, на седници одржаној дана 27.12.2017. године, донела је: 
 

  О Д Л У К У 
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

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

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

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

Члан 4. 
Локалне комуналне таксе уводе се на следеће предмете и услуге извршене на територији 

Општине Рача, и то: 
1. Коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у 

пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и др. публикација, производа старих 
и уметничких заната и домаће радиности; 

2. Држање средстава за игру (забавне игре); 
3. Истицање фирме на пословном простору; 
4. 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.); 

5. Држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и 
машина; 

6. Заузеће јавне површине грађевинским материјалом приликом изградње и 
реконструкције грађевинских објеката; 
 

7. Коришћење слободних површина за  постављање шатора или друге објекте 
привременог коришћења 

 
Члан 5. 

 Скупштина општине може утврдити локалне комуналне таксе у различитој висини 
зависно од врсте делатности коју обвезник обавља, површине и техничко употребних 
карактеристика објеката у којима обвезник обавља делатност и по деловима територије, 
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односно у зонама у којима се налазе објекти, предмети или врше услуге за које се плаћају 
таксе, као и величине правног лица обвезника у смислу закона којим се уређује рачуноводство. 
 Скупштина општине комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору 
утврђује обвезнику према величини обвезника у смислу закона којим се уређује 
рачуноводство. 

Правним лицима која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у 
велика, средња, мала и микро правна лица и предузетници, а обављају делатности банкарства; 
осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње 
и трговине на велико дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних и 
телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, бинго сала и пружања коцкарских 
услуга и ноћних барова и дискотека, утврђује се локална комунална такса за истицање фирме 
у зависности од наведене делатности у овом ставу, без обзира на класификацију делатности у 
важећим акатима. 
 Подручје општине Рача као један од критеријума за утврђивање висине комуналних 
такси подељено је у две зона и то:  
 I. зона - насељено место Рача. 
 II. зона - сеоске Месне заједнице. 
 

Члан 6. 
             Под врстом делатности коју обвезник обавља сматра се претежна делатност обвезника 
уписана у регистар Агенције за привредне регистре у складу за Законом о класификасији 
делатности и Уредбом о класификацији делатности. 
              Обвезник који своју пословну делатност обавља изван пословног седишта у издвојеној 
пословној јединици-огранку, под врстом делатности коју обвезник обавља, сматра се 
делатност уписана у регистар агенције а уколико делатност није уписана у регистар, под 
делатношћу обвезника сматра се делатност коју обвезник обавља у пословном простору и која 
се утврђује на основу поднете таксене пријаве и других доказа утврђених у складу са Законом 
о пореском поступку и пореској администрацији. 
 

Члан 7. 
 Комунална такса из чл. 4. ове одлуке плаћа се у роковима и то: 
              -      из тачке 1. у року од 3 дана од дана издавања одобрења, а у колико решење није  
                     прибављено у року од 8 дана од дана коришћења простора;                

- из тачке 2. у року од 8 дана по пријему решења о утврђивању обавезе; 
- из тачке 3. у роковима прописаним за плаћање пореза на имовину; 
- из тачке 4. за постављање рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање 

фирме ван пословног простора, према роковима наведеним у НАПОМЕНИ 
тарифног броја 7. тачке 3., 4. и 5., а у колико решење није прибављено у року од 8 
дана од дана постављања; 

- из тачке 5. приликом регистрације возила; 
- из тачке 6. приликом добијања решења а у колико решење није прибављено у 

року од 8 дана од дана заузећа јавне површине; 
- из тачке 7. приликом издавања одобрења за коришћење слободних површина 

сразмерно времену коришћења.  
 

Члан 8. 
 Комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и услуга од стране 
државних органа и организација, органа и организација територијалне аутономије и јединице 
локалне самоуправе и од стране правних лица чији је оснивач јединица локалне самоуправе. 
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Члан 9. 
 Обвезници комуналне таксе која се плаћа у годишњем износу, дужни су да поднесу 
пријаву за утврђивање обавезе по основу комуналне таксе надлежном органу најкасније до 15. 
марта у години за коју се врши утврђивање таксе, односно у року од 15 дана од дана рока 
коришћења права предмета и услуга за које је уведена комунална такса. 
 Обвезник комуналне таксе дужан је да сваку насталу промену пријави надлежном 
органу у року од 15 дана од дана настанка промене. 
 

Члан 10. 
 У погледу начина утврђивања комуналне таксе, обрачуна, рокова за плаћање, наплате, 
обрачуна камате, застарелости, казнених одредби и осталог што није посебно регулисано овом 
одлуком, примењују се одредбе Закона о пореском поступку и пореској администрацији. 

 
Члан 11. 

 Наплату локалне комуналне таксе, као и камате за неблаговремену уплату врши 
Општинска управа – Одсек за утврђивање наплату и контролу јавних прихода, осим за 
обвезнике за које је утврђено да се комунална такаса утврђује на други начин. 
 Контролу примене ове одлуке врши Комунална испекција општинске управе Општине 
Рача. 
             Послове покретања прекршајног поступка издавањем прекршајних налога врши Одсек 
за утврђивање наплату и контролу јавних прихода. 
 Висина ослобађања и олакшица код утврђивања и наплате локалних комуналних такси 
одређене су Законом, овом одлуком и таксеном тарифом. 

 
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 12. 

            Таксени обвезник – правно лице које Одсеку за утврђивање наплату и контролу јавних 
прихода не поднесе пореску пријаву, или је не поднесе у року прописаном овом одлуком, или 
у пријави не наведе податке – односно наведе нетачне податке који су од значаја за утврђивање 
висине таксене обавезе, или у року прописаном одлуком не пријави насталу промену која је 
од значаја за висину утврђене таксене обавезе, као и за недостављање таржених финансиских 
извештаја и података о разврставању  казниће се новчаном казном у износу од 30.000 динара. 
 Таксени обвезник – предузетник који Осеку за утврђивање наплату и контролу јавних 
прихода не поднесе пореску пријаву, или је не поднесе у року прописаном овом одлуком, или 
у пријави не наведе податке односно наведе нетачне податке који су од значаја за утврђивање 
висине таксене обавезе, или у року прописаном одлуком не пријави насталу промену која је 
од значаја за висину утврђене таксене обавезе, као и за недостављање таржених финансиских 
извештаја и података о разврставању, казниће се новчаном казном у износу од 15.000 динара. 
 Новчаном казном у износу од 5000,00 динара, за прекршај из став 1. овог члана казниће 
се одговорно лице у правном лицу. 
             Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице 
које није предузетник ако: 
             Одсеку за утврђивање наплату и контролу јавних прихода не поднесе пореску пријаву, 
или је не поднесе у року прописаном овом одлуком, или у пријави не наведе податке односно 
наведе нетачне податке који су од значаја за утврђивање висине таксене обавезе, или у року 
прописаном одлуком не пријави насталу промену која је од значаја за висину утврђене таксене 
обавезе . 
 

Члан 13. 
Уколико обвезник не плати комуналну таксу на начин предвиђен одговарајућим 

Тарифним бројем, наплату ће извршити Одсек за утврђивање наплату и контролу јавних 
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прихода Општинске управе општине Рача принудним путем уз наплату законом прописане 
камате и трошкова извршења. 
 

Члан 14. 
 Приходи остварени наплатом локалних комуналних такси за права, предмете и услуге 
из члана 4. ове Одлуке су приходи буџета Општине Рача. 
 

Члан 15. 
 Саставни део ове одлуке представља тарифник о комуналним таксама утврђене за 
поједина права, предмете и услуге. 
 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 16. 
 Даном ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним 
таксама број 020-165/2016-I-01, од 27.12.2016. године ("Службени гласник општине Рача", 
број 42/2016). 

Члан 17. 
 Ова Одлука ступа на снагунаредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Рача“, а примењиваће се од 1. јануара 2018. године. 

 
К О М У Н А Л Н Е      Т А К С Е 

 
Тарифни број 1 

 
 За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у 
пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и 
уметничких заната и домаће радиности, утврђује се и плаћа такса сразмерно времену 
коришћења од сваког целог или започетог квадратног метра заузетог простора: 
 
1. Заузимање јавног простора за постављање тезге (пулта) за ванпијачну продају робе, 

постављање расхладних уређаја за продају безалкохолних освежавајућих пића, 
индустријског сладоледа и кремова, постављања апарата за кокице и сл. такса се утврђује 
дневно по м 2............... 13,00 динара 

2. За постављање летњих башти, тенди, сунцобрана, настрешница и подијума на јавним 
површинама, такса се утврђује месечно и то: 

2.1. За постављање летњих башти, тенди, сунцобрана, настрешница и подијума испред 
угоститељских      
        објеката такса се утврђује у месечном износу по м 2................................ 327,00   динара 
2.2.За постављање тенди, сунцобрана и настрешница испред продавница прехрамбених 

производа такса се утврђује у месечном износу по м 2 ...................................... 195,00 динара 
2.3.За постављање летњих башти, тенди, сунцобрана и настрешница испред свих других 

објеката такса се утврђује месечно по м 2 .......................................................... 130,00  динара 
3. За коришћење тргова и других простора, осим тротоара у насељеном месту Рача у циљу 

излагања предмета, приређивања изложби и других забавних приредби у пословне сврхе 
по м 2 заузете површине дневно ......................................................................... 130,00 динара 

4. За заузимање јавног простора у циљу пружања угоститељских услуга у дане вашара (Свети 
Илија и Света мати Параскева), такса се плаћа дневно по м2 заузете површине 
.................................................................................................................................  195,00 динара 

4.1.За постављање продајних пултова и тезги на јавном простору у дане вашара (Свети Илија 
и Света  
      мати Параскева), такса се плаћа дневно по м 2 заузете површине …................ 261,00 динара 
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4.2.За постављање шатора, луна паркова, рингишпила и сл. у дане вашара (Свети Илија и Света 
мати Параскева), такса се плаћа дневно по м 2 заузете површине ..................... 195,00 динара 

5. За коришћење јавног простора у остале сврхе ( које нису посебно наведене) комунална 
такса се плаћа дневно по м 2 ................................................................................... 13,00 динара 

 
НАПОМЕНА: 
 

1. Посебним Програмом који доноси Општинско веће општине Рача за сваку календарску 
годину биће ближе утврђени услови и зоне на подручју насељеног места Рача где ће 
бити могуће коришћење простора на јавним површинама. 

2. Таксу из овог тарифног броја утврђује Одсек за урбанизам, изградњу и ЛЕР. 
3. Такса по овом тарифном броју плаћа се по издавању одобрења за заузимање простора 

на јавним површинама у року од три дана осим из тачке 4, 4.1. и 4.2. овог тарифног 
броја. Ако у року од три дана од дана издавања одобрења обвезник не уплати таксу и 
не достави доказ о томе наплата ће се извршити принудним путем. 

4. Такса по овом тарифном броју из тачке 4, 4.1. и 4.2. плаћа се најкасније до уручења 
одобрења за заузимање простора на јавним површинама. 

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

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

7. Коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у 
пословне сврхе могуће је у току целе календарске године осим за постављање летњих 
башти и осим ако није другачије прописано посебним Правилником. Простор на јавним 
површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе за постављање летњих 
башти може се користити у периоду од 15. априла до 15. октобра текуће године. 

8. Такса из тачке 2. по овом тарифном броју, у сеоским месним заједницама умањујe се за 
50% у односу на таксу у насељеном месту Рача. 

9. Корисник јавне површине је дужан да остави слободан пролаз до пословног објекта за 
пролаз пешака у ширини утврђеног посебним Програмом који доноси Општинско веће 
општине Рача за сваку календарску годину. 

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

11. Контролу примене овог Тарифног броја врши комунална инспекција општине Рача. 
12. Ако корисник заузима једну исту јавну површину по више основа наведених у тачки 2., 

2.1., 2.2. и 2.3.  тарифног броја 1, утврдиће му се обавезе по једном основу и то оном 
којим заузима већу површину. 

 
Тарифни број 2 

 
 Комунална такса за држање средстава за игру („Забавне игре“), на рачунарима, 
симулаторима, видео апаратима, флиперима и сличним направама које се стављају у погон 
помоћу новца или жетона, као што су билијар, пикадо и друге сличне игре у којима учесник 
не остварује  добитак у новцу или стварима већ само право на бесплатну игру, утврђује се у 
дневном износу по једној врсти, односно јединици и то: 
 

1. Приређивање томболе .................................................................................... 516,00 динара 
2. Билијар, стони фудбал, флипер, пикадо и слично, по комаду ...................... 43,00 динара 
3. Интернет клубови и компјутерске играонице, по компјутеру....................... 12,00 динара 
4. За држање дечјих рингишпила, возића, тромболина и сл. плаћа  
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      се такса за свако средство у износу од .......................................................... 217,00 динара 
5. За држање рингишпила, аутодрома, балерина и сл. преко 20 места ............ 544,00динара 

 
НАПОМЕНА: 

1. Таксу по овом Тарифном броју плаћа држалац средстава за игру који је дужан да 
пријави држање средстава за игру у року од два дана пре почетка коришћења Одељење 
за привреду, пољопривреду,буџет и финансије Општинске управе општине Рача, која 
утврђује решењем висину плаћања таксе . 

2. Обвезник таксе коме је Општинска управа општине Рача решењем утврдила плаћање 
таксе из овог тарифног броја плаћа је месечно, и то у року од 8 дана по добијању 
решења за први месец а за сваки наредни до 15-ог у месецу уз обавезу достављања 
доказа о уплати Општинској управи. 

3. Уколико таксени обавезник из става 1. ове напомене не изврши пријаву односно уплату 
таксе, надлежни орган Општинске управе општине Рача (Комунална инспекција) ће 
решењем наложити обавезу пријаве односно плаћање по овом тарифном броју. 

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

5. Такса по овом Тарифном броју из тачке 2, 4 и 5 у сеоским Месним заједницама умањује 
се за 50 %. 

Тарифни број 3 
 

 За коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте 
привременог коришћења плаћа се локална комунална такса за сваки м2 заузете површине у 
износу од 77,45 динара дневно. 
 
НАПОМЕНА: 
 

1. Такса по овом тарифном броју утврђује се у дневном износу. 
2. Таксу по овом тарифном броју обвезник плаћа на основу поднете пореске пријаве а по 

претходно прибављеном решењу за коришћење простора на јавној површини издатог 
од стране органа општинске управе надлежног за издавање решења. 

3. Таксу из овог тарифног броја утврђује Одсек за урбанизам, изградњу и ЛЕР Општинске 
управе општине Рача. 

4. Орган општинске управе који је издао решење, дужно је да један примерак решења 
достави Одсеку за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода. 

5. Обвезник ове комуналне таксе дужан је да најкасније три дана пре дана почетка заузећа 
јавне површине, прибави решење за заузеће јавне површине и поднесе пореску пријаву 
Одсеку за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода. 

6. Обвезнику који није прибавио решење за коришћење јавне површине нити је поднео 
пореску пријаву, таксена обавеза биће утврђена на основу записника о извршеном 
инспекцијском надзору Одељења за инспекцијске послове као и на основу других 
података и доказа са којима располаже односно које у складу са одредбама Закона о 
пореском поступку и пореској администрацији буде прибавила Одсек за утврђивање, 
наплату и контролу јавних прихода. 

7. Комуналну таксу из овог тарифног броја обвезник плаћа одмах по добијању решења о 
задужењу. Комуналну таксу из овог тарифног броја не плаћају директни и индиректни 
корисници буџета општине Рача као и  јавна предузећа основана од стране општине 
Рача. 

8. Контролу на применом овог тарифног броја врши Одељење за инспекцијске послове. 
9. Комунална такса из овог тарифног броја уплаћује се на прописан уплатни рачун јавних 

прихода. 
 



Број 32, страна 74 Службени гласник општине Рача 27.12.2017. године 

Тарифни број 4 
 

1. Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство 
разврстана у мала и микро правна лица (осим предузетника и правних лица која обављају 
делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и 
дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; производње 
цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, 
коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и 
дискотека), а имају годишњи приход до 50.000.000,00 динара, не плаћају локалну 
комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору. 

2. Правна лица која су у смислу закона којим се уређује рачуноводство разврстана у средња 
као и предузетници, микро и мала правна лица, (осим предузетника и правних лица која 
обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине 
нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; 
производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; 
казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова 
и дискотека), локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору плаћају 
на годишњем нивоу у износу од  95.310,00 динара. 

 
2.1.За сваку фирму истакнуту ван пословног објекта односно издвојену пословну јединицу 

обвезник тачке 1. овог тарифног броја плаћа таксу за сваку истакнуту фирму у износу ода 
19.060,00 динара.  

 
3. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство расврстана у велика 

правна лица, (осим предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства; 
осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; 
производње и трговине на велико дуванским производима; производње цемента; 
поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, 
кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), 
плаћају локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору на годишњем 
нивоу у износу од 143.000,00 динара.  

  
3.1.За сваку фирму истакнуту ван пословног објекта односно издвојену пословну јединицу 

обвезник тачке 3. овог тарифног броја плаћа таксу за сваку истакнуту фирму у износу ода 
28.600,00 динара. 

 
4. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, 

средња, мала и микро правна лица и предузетници, а обављају делатности банкарства; 
осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; 
производње и трговине на велико дуванским производима; производње цемента; 
поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, 
бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека, локалну комуналну 
таксу за истицање фирме плаћају на годишњем и то: 
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Шифра класификације делатности 

 

Годишњи 
износ 

таксе у 
динарима 

4.1.1. G 
47.30 

Трговина на мало моторним горивима у 
специјализованим продавницама-нафте 
и нафтних дериват 

 
476.670,00 

 
4.1.2. G 

47.30 
Трговина на мало моторним горивима у 
специјализованим продавницама - ТНГ 
(течног нафтног гаса) – осим за грејање 
или кување у домаћинствима 

 
87.897,00 

4.1.3. D 
35.13        
D 
35.14  
D 
35.12   

Дистрибуција електричне енергије;                                                                                            
Трговина електричном енергијом;                                                                                              
Пренос електричне енергије   

 
476.670,00 

4.1.4. H 
53.10 

Поштанске активности јавног сервиса 476.670,00 

4.1.4.1. H 
53.10 

Поштанске активности јавног сервиса -
Испостава у селу 

 
476.670,00 

4.1.4.2.  H 
53.10 

Поштанске активности јавног сервиса -
Уговорна пошта-Агенције  

3.122,00 

4.1.5. Ј 61 Телекомуникације 476.670,00 
4.1.6. K 

64.19 
Остало монетарно посредовање-банке и 
пословне јединице банака 

 
476.670,00 

4.1.7. K 
65.12        
К 
65.11   

Неживотно осигурање;                                                                                                                         
Животно осигурање 

 
 

476.670,00 

4.1.8. K 
65.12        

Уговорни агенти за Неживотно 
осигурање (осигурање моторних возила)                                                                                        

32.960,00 

4.1.9. R 
92.00 

Клађење и друге сличне активности - 
кладионице, коцкарнице, експлоатација 
аутомата за игре на срећу и сл. 

329.600,00 

4.1.10. R 
92.00 

Продаја листића лутрије (лозова и 
слично) 

21.960,00 

4.1.11. I 56.30 Услуге припремања и послуживања 
пића у баровима и дискотекама И ТО 
САМО У КАТЕГОРИЈИ „НОЋНИХ 
БАРОВА И ДИСКОТЕКА“ 

 
76.900,00 

 
 Предузетници и правна лица из тачке три, плаћају утврђени износ локалне комуналне 
таксе за истицање фирме на пословном простору без обзира на површину пословног простора 
у којем обављају делатност, техничко употребних карактеристика објекта и делова територије 
општине односно зона у којем обављају делстност. 
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НАПОМЕНА: 
 
1. Под фирмом се подразува сваки истакнути назив или име које упућује на то да таксени 

обвезник обавља делатност, без обзира да ли је назив истакнут на објекту, дворишту, 
степеништу, улазним вратима, поштанском сандучету или било ком другом делу објекта у 
коме се налазе пословне просторије таксеног обвезника. 

2. Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника, такса 
се плаћа само за једну фирму. 

      За сваку фирму истакнуту ван пословног објекта плаћа се такса за сваку истакнуту фирму. 
3. Под делатностима  из овог тарифног броја, подразумевају се делатности у смислу важећих 

аката о класификацији делатности. 
4. Таксени обвезници, правна лица обавезни су да сваке године достављавају верификовано 

обавештење о разврставању по величини од стране Агенције за привредене регистре, у 
смислу Закона којим се уређује рачуноводство као и финансијски извештај за годину која 
претходи години за коју се утврђује комунална такса за истицање фирме на пословном 
простору, најкасније до 15. марта у години за коју се врши утврђивање таксене обавезе ако 
је приход таксеног обвезника већи од 50.000.000,00 динара. 

5. Таксени обвезници, предузетници обавезни су да сваке године достављају документацију 
о исказаном годишњем приходу за годину која претходи години за коју се утврђује 
комунална такса за истицање фирме на пословном простору, најкасније до 15. марта у 
години за коју се врши утврђивање таксене обавезе ако је приход таксеног обвезника већи 
од 50.000.000,00 динара. 

6. Обвезници таксе по овом Тарифном броју дужни су да поднесу пријаву Општинској управи 
општине Рача, Одсеку за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода ради утврђивања 
висине таксе најкасније до 15. марта у години за коју се врши утврђивање таксе.  
Уколико  у току године (после 15. марта) таксени обвезник региструју фирму дужан је да 
у року од 15  дана од дана почетка обављања делатности поднесу пријаву Општинској 
управи општине Рача, Одсеку за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода. 
Обвезници таксе по овом Тарифном броју дужни су да сваку насталу  промену (статус, 
адреса и др.) која је од утицаја за утврђење обавезуе пријави у року од 15  дана од дана 
настанка промене. 

7. Обвезник таксе коме је Општинска управа општине Рача решењем утврдила плаћање таксе 
из овог тарифног броја, плаћа је квартално према роковима прописаним за плаћање. 

8. Такса за истицање фирме плаћа се како за седиште, тако и за сваку пословну јединицу 
правног лица на територији општине Рача. 

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

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

11. Утврђивање, контролу и наплату таксе по овом тарифном броју врши Општинска управа  
општине Рача – Одсек за утврђивање наплату и контролу јавних прихода. 

12. Такса по овом тарифном броју  уплаћује се на уплатни рачун локалних јавних прихода. 
13. Под просечном зарадом сматра се просечна зарада по запосленом остварена на територији 

јединице локалне самоуправе у периоду јануар - август године која претходи години за 
коју се утврђује фирмарина, према подацима републичког органа надлежног за послове 
статистике. 

14. Комунална такса утврђује се за календарску годину а плаћа се тромесечно у року од 45 
дана од дана почетка тромесечја.(до 15.02,15.05,15.08 и 15.11). 
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До доношења решења о утврђивању обавезе плаћања комуналне таксе за  за текућу годину, 
такса се плаћа аконтационо у висини обавезе за последње тромесечје године која претходи 
години за коју се утврђује и плаћа такса. 
Разлику између таксе утврђене решењем Пореског одељења и аконтационо уплаћене таксе 
за време за које је таксена обавеза доспела, обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана 
од дана достављања првостепеног решења о утврђивању таксене обавезе. 
На износе аконтација које нису плаћене у року из става 2. овог члана, обвезник је дужан да 
плати камату која се обрачунава у складу са законом којим се уређују порески поступак и 
пореска администрација. 
На дуговани таксу осим камате, камата се обрачунава у складу са законом којим се уређују 
порески поступак и пореска администрација. 

 
Тарифни број 5 

 
 За држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и 
машина, утврђује се локална комунална такса и то: 
 

1) за теретна возила: 

Износи у 
динарима 

1.1. за камионе до 2 т носивости 1,690.00 

1.2. за камионе од 2 т до 5 т носивости 2,250.00 

1.3. за камионе од 5 т до 12 т носивости 3,940.00 

1.4. за камионе преко 12 т носивости 5,620.00 
2) за теретне и радне приколице (за путничке 
аутомобиле) 560.00 

3) за путничка возила:   

3.1. до 1.150 цм3 560.00 

3.2. преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3 1,120.00 

3.3. преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3 1,680.00 

3.4. преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3 2,250.00 
3.5. преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3 3,400.00 

3.6. преко 3.000 цм3 5,620.00 

4) за мотоцикле:   

4.1. до 125 цм3 450.00 

4.2. преко 125 цм3 до 250 цм3 670.00 

4.3. преко 250 цм3 до 500 цм3 1,120.00 
4.4. преко 500 цм3 до 1.200 цм3 1,360.00 

4.5. преко 1.200 цм3 1,680.00 
5) за аутобусе и комби бусеве по регистрованом 
седишту 

50.00 

6) за прикључна возила: теретне приколице, 
полуприколице и специјалне теретне приколице за 
превоз одређених врста терета: 

  

6.1. до 1 т носивости 450.00 

6.2. од 1 т до 5 т носивости 780.00 
6.3. од 5 т до 10 т носивости 1,070.00 
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6.4. од 10 т до 12 т носивости 1,470.00 

6.5. носивости преко 12 т  2,250.00 

7) за вучна возила (тегљаче):   

7.1. чија је снага мотора до 66 киловата 1,680.00 

7.2. чија је снага мотора од 66 до 96  киловата  2,250.00 

7.3. чија је снага мотора од 96 до 132 киловата 2,830.00 

7.4. чија је снага мотора од 132 до 177 киловата 3,400.00 

7.5. чија је снага мотора преко 177 киловата 4,520.00 
8) за радна возила, специјална адаптирана возила за   

   превоз реквизита за путујуће забаве, радње и 
атестирана специјализована возила за превоз пчела 

1,120.00 

 
 Највиши износи локалне комуналне таксе из става 1. овог члана усклађују се 

годишње, са годишњим индексом потрошачких цена, који објављује републички орган 
надлежан за послове статистике, при чему се заокруживање врши тако што се износ до пет 
динара не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује на десет динара. 

Приликом усклађивања највиших износа локалне комуналне таксе, у складу са ставом 
2. овог члана, основице за усклађивање су последњи објављени усклађени највиши износи 
локалне комуналне таксе. 

Влада, на предлог министарства надлежног за послове финансија, објављује усклађене 
највише износе локалне комуналне таксе из става 1. овог члана. 

Објављени усклађени највиши износи локалне комуналне таксе из става 4. овог члана 
примењују се од првог дана наредног месеца од дана објављивања у "Службеном гласнику 
Републике Србије." 

У случају да јединица локалне самоуправе пропише више износе ове таксе од износа 
прописаних у ставу 1. овог члана, примењиваће се највиши износи прописани овим законом. 
НАПОМЕНА: 
 

1. Такса из овог Тарифног броја плаћа се на годишњем нивоу приликом регистрације, 
односно приликом продужења регистрације моторних, друмских и прикључних возила, 
осим пољопривредних возила и машина, 

2. Таксу из овог Тарифног броја обрачунава и наплаћује Министарство унутрашњих 
послова – Полицијска станица у Рачи. 

3. Таксу из овог Тарифног броја не плаћа се: 
3.1.За возила за која се не плаћа накнада за употребу путева сагласно одредбама Закона о 
 јавним путевима („Службени гласник РС“, број 101/05, 123/07, 101/11 и  93/2012). 

 3.2. За путничка возила и мотоцикле војних и цивилних инвалида и инвалида рада са 
телесних оштећењем и оштећењем доњих екстремитета  у складу са законом, ако возило служи 
за сопствени превоз. 

Тарифни број 6 
 

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

1. За изградњу, реконструкцију и адаптацију грађевинских објеката ………... 18,00 динара   
2. За радове на подземним и надземним објектима који изискују раскопавање коловоза, 

тротоара и других јавних површина, 
 2.1. Ако се раскопавање јавних површина врши у времену   

            од 1.априла до 30. септембра ..................................................................... 37.00 динара 
 2.2. Ако се раскопавање јавних површина врши у времену  
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           од 1.октобра до 31. марта ............................................................................ 74.00динара 
 
НАПОМЕНА: 
 

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

2. Таксу из овог Тарифног броја утврђује Одсек за урбанизам, изградњу и ЛЕР Општинске 
управе општине Рача. 

3. Од плаћања таксе из тачке 1. овог тарифног броја ослобађају се инвеститори који граде 
грађевинске објекте за потребе просвете, социјалне и здравствене заштите, друштвене 
бриге о деци, културе и физичке културе. 

4. Контролу примене овог тарифног броја вршиће комунална инспекција општине Рача. 
5. Одсек за утврђивање наплату и контролу јавних прихода Општинске управе општине 

Рача спроводи поступак принудне наплате. 
 

Тарифни број 7 
 

1. За постављање и коришћење рекламних ознака, путоказних табли, транспарената и 
рекламних застава у појасу улица или локалног пута, рекламних паноа и натписа изван 
појаса јавног пута, комунална такса се плаћа по сваком започетом квадратном метру 
рекламне површине и утврђује се дневно и то: 

 
1.1. За насељено место Рача ................................................................................... 37.00 динара 
1.2. За сеоске Месне заједнице .............................................................................. 18.00 динара 
 

2. За постављање рекламних паноа-билборда на јавним површинама плаћа се такса у 
месечном износу и то:  
2.1.За насељено место Рача ............................................................................... 2.974.00 динара 
2.2.За сеоске Месне заједнице .......................................................................... 1.487.00 динара 
 

3. За истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који 
припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и 
сл.)" плаћа се такса у годишњем износу и то: 
3.1. За насељено место Рача ......................................................................... ...12.393.00 динара 
3.2. За сеоске Месне заједнице ........................................................................ .6.196.00 динара 

 
НАПОМЕНА: 
 

1. Износ таксе из овог тарифног броја под тачком 1,2 и 3 на годишњем нивоу за правна 
лица и предузетнике не може бити већа од 20% одговарајућих износа утврђених у 
тарифном броју 4 тачке 1, 2 и 3 ове одлуке, зависно од тога да ли су разврстани у велика, 
средња, мала и микро правна лица и предузетнике и зависно од делатности које 
обављају.  

2. Предузетници и правна лица која су у смислу закона којим се уређује рачуноводство 
разврстана у мала и микро, а имају годишњи приход до 50.000.000,00 динара, (осим 
предузетника и правних лица који обављају делатности банкарства; осигурања имовине 
и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на 
велико дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних и 
телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, бинго сала и пружања 
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коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), не плаћају локалну комуналну таксу 
из овог тарифног броја. 

3. Таксу из овог Тарифног броја под тачком 1 и 2 плаћају предузетници, правна и физичка 
лица пре постављања рекламних паноа-билборда, рекламних ознака, путоказних табли, 
транспарената и рекламних застава у појасу улица или ликалног пута, као и рекламних 
паноа и натписа изван појаса јавног пута за први месец, а за сваки наредни месец до 15-
ог у месецу. 

4. Орган Општинске управе надлежан за издавање дозволе издаће дозволу за постављање 
рекламних паноа-билборда, рекламних ознака, путоказних табли, транспарената, 
рекламних застава и натписа, ако подносилац захтева поднесе доказ о плаћеној такси 
за први месец и означи период коришћења. 

5. Износ таксе из овог тарифног броја под тачком 3. на годишњем нивоу утврђује се и 
плаћа приликом добијања дозволе за истицање и исписивање фирме ван пословог 
простора. Орган надлежан за издавање дозволе не може издати дозволу за истицање и 
исписивање фирме ван пословог простора док корисник претходно не плати таксу из 
овог тарифног броја. 

6. Таксу из овог Тарифног броја утврђује Одсек за урбанизам, изградњу и ЛЕР Општинске 
управе општине Рача. 

7. Комуналну таксу по овом тарифном броју не плаћају спортске организације и установе 
културе чији је оснивач општина Рача. 

8. Контролу примене овог тарифног броја вршиће комунална инспекција општине Рача. 
9. Одсек за утврђивање наплату и контролу јавних прихода Општинске управе општине 

Рача спроводи поступак принудне наплате. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 

Број: 020-177/2017-I-01                                                                       ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 27.12.2017. године.                                                        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
                                                                                                              Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

На основу члана 45. ставa 1. тачкe 22) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине 
Рача", број 6/08, 2/2010, 12/2010 и 13/17), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског 
већа општине Рача, на седници одржаној дана 27.12.2017. године, донела је: 

 
O Д Л У К У 

 
 1. Даје се сагласност на Финансијски план Црвеног крста – Рача број 166 од 
22.12.2017.године.  
  

2. Одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача. 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 

 
Број: 020-178/2017-I-01                         ПРЕДСЕДНИК 
Дана: 27.12.2017. године.                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 

             Душан Ђоковић, с.р. 
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На основу чл. 37. Пословника о раду општинског Већа ("Сл. Гласник општине Рача", 
број 01/09 и 17/16), и на основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду 
и рурални развој општине Рача ("Сл.гласник СО-Рача ", број 22/16), Програма мера подршке 
за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 
2017.годину (Сл.гласник СО-Рача, бр.6/2017) и Конкурса за избор корисника средстава 
буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2017. годину, број 021-
200/2017-II-01 од 13.03.2017.године (Сл.гласник СО-Рача, бр.8/2017 од 13.03.2017.г.), члана 
66. Статута општине Рача, („Службени гласник СО-Рача“ број 6/08, 2/10 и 12/10) и Предлога 
Комисије за контролу и управљање средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални 
развој општине Рача бр. 021-863/2017-III-01 од 20.12.2017.г.,Општинско веће општине Рача, 
на седници одржаној дана: 25.12.2017. године, донело је: 

 
ОДЛУКУ 

 о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних 
газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра 

инвестиције: 101.3.4. 
 

1. Одобравају се подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину 
пољопривредних газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и 
цвеће, шифра инвестиције: 101.3.4. –назив инвестиције: набавка конструкција за пластенике 
и/или високо квалитетних вишегодишњих, вишеслојних фолија за пластенике. у укупном 
износу 557.591,66 динара без урачунатог пореза на додатну вредност, следећим 
подносиоцима захтева/корисницима средстава: 

1.1. Ивану Срећковићу из Сепаца, општина Рача са ЈМБГ: 1511980720045 и БПГ: 
736830000479, број захтева 021-696/2017-II-01 од  20.10.2017.г., у укупном износу 
248.333,33 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог 
пореза на додатну вредност, за набавку челичне конструкције за пластеник 8*18м (ком.1.) 
и вишегодишње вишеслојне фолије за пластенике 150 mic у количини од 1225 м2, према 
рачуну бр.901.255.018952  од 20.10.2017.г., издатог од стране  Предузећа ''ULIS'' доо 
Смед.Паланка, ул.Јасеничака бр.31.. 
1.2. Слађану Милосављевићу из Малих Крчмара, општина Рача са ЈМБГ: 
2709980720019 и БПГ: 736783001125, број захтева 021-711/2017-II-01 од  26.10.2017.г., у 
укупном износу 292.800,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова 
без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пластеника ''Profesional'' 8м х 20м 
са дуплом фолијом (спољашња дебљине 180 mm и унутрашња дебљине 0.06 mm) и 
фарбаном челичном конструкцијом (ком.1.), према рачуну-отпремници бр.05/257 од 
25.10.2017.г., издатог од стране  Занатске радње за израду готових текстилних производа 
''БМ тенде'', Рача, ул. Краља Александра Карађорђевића бр.44.. 
1.3. Драгану Радовановићу из Сипића, општина Рача са ЈМБГ: 0307953721412 и БПГ: 
736848000110, број захтева 021-731/2017-II-01 од 30.10.2017.г., у укупном износу 
16.458,33 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог 
пореза на додатну вредност,за набавку вишегодишње вишеслојне фолије за пластенике у 
количини од 79 кг, према рачуну: бр.27/10 од 27.10.2017.г., издатог од стране предузећа 
''KLAS-TRGO-TRANS'' доо, Рача, ул. Хајдук Вељкова бр.2..  
 
2. Исплата средстава из члана 1. ове одлуке ће се вршити по приливу средстава, из буџета 

општине Рача на наменски рачун Корисника средстава уписан у Регистар пољопривредних 
газдинстава. 

3. Овлашћује се Председник Општине Рача да са наведеним лицима из става 1. закључи 
Уговоре о додели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних 
газдинстава, сектор: воће, грожђе, поврће (укључујући печурке) и цвеће, шифра инвестиције: 
101.3.4. Уговор ће се ближе одредити међусобна права и обавезе уговорних страна. 
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4. Ову Одлуку објавити на званичној интернет страници општине Рача, огласним таблама 
општинске управе Рача и Месних канцеларија, као и у Службеном гласнику СО-е Рача. 

5.  Сва заинтересована лица  могу да изврше увид у списе предмета у року од 3 дана од 
дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страници општине Рача. 

6. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број:401-653/2017-II-01    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Дана: 25.12.2017. године           Ненад Савковић, с.р. 
 
 
 

На основу члана 37. Правилника о раду општинског Већа ( Сл.Гласник општине Рача 
01/09 и 16/17) и на основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и 
рурални развој општине Рача ("Сл.гласник СО-Рача ", број 22/16), Програма мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 
2017.годину (Сл.гласник СО-Рача, бр.6/2017) и Конкурса за избор корисника средстава 
буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2017. годину, број 021-
200/2017-II-01 од 13.03.2017.године (Сл.гласник СО-Рача, бр.8/2017 од 13.03.2017.г.), члана 
66. Статута општине Рача, („Службени гласник СО-Рача“ број 6/08, 2/10 и 12/10) и Предлога 
Комисије за контролу и управљање средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални 
развој општине Рача бр. 021-875/2017-III-01 од 25.12.2017.г.,Општинско веће општине Рача, 
на седници одржаној дана: 26.12.2017. године, донело је: 
  

ОДЛУКУ 
о додели подстицајних средстава за регрес за репродуктивни материјал 

(вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем у другом кругу за 2017.годину  
 

 
1. УСВАЈА СЕ седамнаест  (17 ) Захтева  за регрес за репродуктивни материјал 

 (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем: 
 

Р.бр 

Пр. 
број 
021-
_/17-
II-01 

Датум 
пријема 

Име и 
презиме 

Место 

Број грла 

захтевано одбијено одобрено 

1 648 21.09.2017. 
Јован 
Огњановић Трска  2 0 2 

3 674 09.10.2017. 
Дејан 
Стојановић  

Доња 
Рача 2 0 2 

5 710 26.10.2017. 
Зоран 
Срећковић 

Мало 
Крчмаре 3 0 3 

6 724 27.10.2017. 
Радослав 
Вуковић Сипић 4 0 4 

7 747 03.11.2017. 
Милорад 
Милановић Сараново 7 0 7 

8 748 03.11.2017. 
Милорад 
Тодоровић Сараново 1 0 1 

9 751 08.11.2017. 
Драгић 
Савковић Ђурђево 4 0 4 
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10 756 10.11.2017. 
Милан 
Јовановић Вишевац 2 0 2 

11 757 10.11.2017. 
Горан 
Николић 

Доња 
Рача 3 0 3 

13 761 12.11.2017. 
Милош 
Павловић Сепци 3 0 3 

15 769 12.11.2017. 
Мирољуб 
Милетић Сепци 2 0 2 

17 771 15.11.2017. 
Милун 
Петронијевић Вишевац 2 0 2 

19 774 15.11.2017. 
Радомир 
Благојевић Поповић 1 0 1 

20 775 15.11.2017. 
Севдалина 
Трифуновић 

Доња 
Рача 3 0 3 

21 776 15.11.2017. 
Славиша 
Миленовић Сараново 2 0 2 

22 777 15.11.2017. 
Владан 
Милошевић 

Доња 
Рача 4 0 4 

24 779 15.11.2017. 
Зорица 
Голубовић Сипић 3 0 3 

 
2. ДЕЛИМИЧНО СЕ УСВАЈА осам (8) Захтева  за регрес за репродуктивни материјал  
(вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем: 
 

Р.б
р 

Пр. 
број 
021-
_/17-
II-01 

Датум 
пријема 

Име и презиме Место 

Број грла 

захтеван
о 

одбијено 
одобрен

о 

2 663 
29.09.2017
. 

Иван 
Мијатовић Вучић 5 1 4 

4 692 
18.10.2017
. 

Мирољуб 
Милетић 

Мирашева
ц 2 1 1 

12 760 
14.11.2017
. 

Снежана 
Мирчетић  

Велико 
Крчмаре 5 1 4 

14 768 
14.11.2017
. 

Снежана 
Перић  Доња Рача 2 1 1 

16 770 
14.11.2017
. 

Миланче 
Миливојевић Ђурђево 7 2 5 

18 772 
15.11.2017
. 

Предраг 
Јовановић Вишевац 4 1 3 

23 778 
15.11.2017
. 

Весна 
Радовановић Ђурђево 10 4 6 

25 781 
15.11.2017
. 

Милорад 
Петровић Доња Рача 2 1 1 

 
3. Захтеви за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ 
бројем у другом кругу за 2017.годину –врста мере директних плаћања, назив мере: 
регреси, шифра мере 100.1, шифра регреса 100.1.1, поднети су за укупно 85 грла, од чега 
су усвојени за укупно 73 грла, а одбијени за 12 грла. 
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4.Одобрена подстицајна средства за за регрес за репродуктивни материјал (вештачко 
осемењавање) говеда са ХБ бројем у другом кругу за 2017.г., –врста мере директних 
плаћања, назив мере: регреси, шифра мере 100.1, шифра регреса 100.1.1, укупном износу: 
146.000,00 динара ( сточетрдесетшестхиљададинара) испалитити са одговарајуће 
позиције буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача. 
 
5. Овлашћује се Председник општине Рача да по овој Одлуци донесе појединачна 
Решења о исплати регреса за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда 
са ХБ бројем у другом кругу за 2017.годину –врста мере директних плаћања, назив мере: 
регреси, шифра мере 100.1, шифра регреса 100.1.1. 
 
6. Ову Одлуку објавити на званичној интернет страници општине Рача, огласним 
таблама општинске управе Рача и Месних канцеларија, као и у Службеном гласнику 
СО-е Рача. 
 
7.  Сва заинтересована лица  могу да изврше увид у списе предмета у року од 3 дана од 
дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страници општине Рача. 
 
8.  Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
Број:401-663/2017-II-01    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Дана: 26.12.2017. године           Ненад Савковић, с.р. 
 
 
 

На основу члана 37. Правилника о раду општинског Већа ( Сл.Гласник општине Рача 
01/09 и 16/17) и на основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду и 
рурални развој општине Рача ("Сл.гласник СО-Рача ", број 22/16), Програма мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 
2017.годину (Сл.гласник СО-Рача, бр.6/2017) и Конкурса за избор корисника средстава 
буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2017. годину, број 021-
200/2017-II-01 од 13.03.2017.године (Сл.гласник СО-Рача, бр.8/2017 од 13.03.2017.г.), члана 
66. Статута општине Рача, („Службени гласник СО-Рача“ број 6/08, 2/10 и 12/10) и Предлога 
Комисије за контролу и управљање средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални 
развој општине Рача бр. 021-875/2017-III-01 од 25.12.2017.г.,Општинско веће општине Рача, 
на седници одржаној дана: 26.12.2017. године, донело је: 
  

ОДЛУКУ 
о додели подстицајних средстава за регрес за репродуктивни материјал  

(вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем у првом кругу за 2017.годину  
 

1. УСВАЈА СЕ четрдесетједан (41) Захтев  за регрес за репродуктивни материјал 
 (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем: 
 

Р.бр 

Пр. 
број 
021-

_/17-II-
01 

Датум 
пријема 

Име и 
презиме 

Место 

Број грла 

захтевано одбијено одобрено 
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1 275 13.04.2017. 
Томислав 
Гавриловић Сараново 5 0 5 

2 300 26.04.2017. 
Драган 
Крстић 

Велико 
Крчмаре 4 0 4 

4 354 26.05.2017. 
Вуковић 
Радослав Сипић 1 0 1 

5 415 15.06.2017. 
Голубовић 
Зорица  Сипић 12 0 12 

6 426 21.06.2017. 
Живослав 
Ивошевић Сараново 7 0 7 

8 434 27.06.2017. 
Миланче 
Живојиновић 

Доње 
Јарушице 4 0 4 

10 443 30.06.2017. 
Зоран 
Живуловић Вучић 5 0 5 

11 448 05.07.2017. 
Огњановић 
Јован Трска 1 0 1 

12 449 05.07.2017. 
Гајић 
Радослав Трска 4 0 4 

13 454 06.07.2017. 
Предраг 
Дугић Сараново 5 0 5 

15 460 07.07.2017. 
Јовановић 
Милорад Сараново 5 0 5 

16 462 07.07.2017. 
Бранка 
Урошевић Вишевац 2 0 2 

17 464 10.07.2017. 
Милованка 
Јовановић 

Велико 
Крчмаре 4 0 4 

18 467 11.07.2017. 
Дејан 
Живуловић  Вучић 4 0 4 

19 468 12.07.2017. 
Тимић 
Слободан  

Доња 
Рача 2 0 2 

20 469 12.07.2017. 
Славиша 
Миленовић Сараново 4 0 4 

21 471 12.07.2017. 
Саша 
Савковић Сараново 7 0 7 

23 476 13.07.2017. 
Милоје 
Радомировић  Вишевац 3 0 3 

24 479 13.07.2017. 
Зоран 
Марковић Сепци 8 0 8 

25 480 13.07.2017. 
Лазаревић 
Далибор Сепци 4 0 4 

26 482 14.07.2017. 
Петронијевић 
Милун Вишевац 4 0 4 

27 483 14.07.2017. 
Винка 
Ђурђевић Сепци 4 0 4 

28 486 14.07.2017. 
Радмило 
Марковић Вишевац 2 0 2 

29 487 14.07.2017. 
Љубиша 
Милић Сепци 5  0 5 

30 488 14.07.2017. Марко Рашић Сепци 2 0 2 

31 489 14.07.2017. 
Драган 
Николић Сепци 5 0 5 
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32 490 14.07.2017. 
Мирољуб 
Милић Сепци 2  2 

33 491 14.07.2017. 
Драган 
Прокић Сепци 2 0 2 

34 492 14.07.2017. 
Милош 
Павловић Сепци 5 0 5 

35 493 14.07.2017. 
Момчило 
Миленковић Сепци 5 0 5 

36 494 14.07.2017. 
Новица 
Милановић Сепци 9 0 9 

37 495 14.07.2017. 
Светлана 
Славковић Сепци 6 0 6 

38 496 14.07.2017. 
Радослав  
Јевтић 

Доње 
Јарушице 3 0 3 

39 497 14.07.2017. 
Слободан 
Дугић Сараново 5 0 5 

42 500 17.07.2017. 
Милан 
Јовановић Вишевац 1 0 1 

43 501 17.07.2017. 
Снежана 
Николић Сепци 4 0 4 

44 502 17.07.2017. 
Верко 
Живковић Сепци 8 0 8 

46 504 17.07.2017. 
Горан 
Пантић Сепци 3 0 3 

47 505 17.07.2017. 
Милорад 
Радојевић Сепци 2 0 2 

51 509 17.07.2017. 
Радивоје 
Милошевић 

 
Сепци 4 0 4 

52 510 17.07.2017. 
Радомир 
Благојевић Поповић 1 0 1 

 
2. ДЕЛИМИЧНО СЕ УСВАЈА једанаест (11) Захтева  за регрес за репродуктивни 
материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем: 
 

Р.бр 

Пр. 
број 
021-

_/17-II-
01 

Датум 
пријема 

Име и презиме Место 

Број грла 

захтевано одбијено одобрено 

3 307 27.04.2017. 
Владан 
Милосављевић 

Велико 
Крчмаре 5 2 3 

7 431 23.06.2017. Миомир Јевтић 
Доње 
Јарушице 5 2 3 

9 441 30.06.2017. Горан Николић  Доња Рача 8 5 3 

14 459 07.07.2017. 
Игор 
Петзронијевић  

Доње 
Јарушице 3 2 1 

22 475 13.07.2017. 
Севдалина 
Трифуновић Доња Рача 4 2 2 

40 498 14.07.2017. 
Милутин 
Ивошевић Сараново 3 1 2 
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45 503 17.07.2017. 
Марина 
Вељковић Сепци 5 3 2 

48 506 17.07.2017. 
Милорад 
Петровић Доња Рача 3 1 2 

49 507 17.07.2017. 
Милан 
Милановић Сепци 12 1 11 

50 508 17.07.2017. 
Миодраг 
Милановић Сепци 14 1 13 

53 678 12.10.2017. 
Драгић 
Савковић Ђурђево 7 2 5 

 
3. ОДБАЦУЈЕ СЕ један (1 ) Захтев  за регрес за репродуктивни материјал  
(вештачко осемењавање) говеда са ХБ бројем због непотпуне документације: 
 

Р.б
р 

Пр. 
број 
021-
_/17-
II-01 

Датум 
пријема 

Име и презиме Место 

Број грла 

захтеван
о 

одбијен
о 

одобрен
о 

41 499 
14.07.2017
. 

Јасмина 
Ненадић Бошњане 1 0 1 

 
4. Захтеви за регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда са ХБ 
бројем у првом кругу за 2017.годину –врста мере директних плаћања, назив мере: 
регреси, шифра мере 100.1, шифра регреса 100.1.1, поднети су за укупно 243 грла, од чега 
су усвојени за укупно 220 грла, а одбијени за 23 грла. 
 
5. Одобрена подстицајна средства за за регрес за репродуктивни материјал (вештачко 
осемењавање) говеда са ХБ бројем у првом кругу за 2017.годину –врста мере директних 
плаћања, назив мере: регреси, шифра мере 100.1, шифра регреса 100.1.1, укупном износу: 
440.000,00 динара (четиристотинечетрдесетхиљададинара) испалитити са одговарајуће 
позиције буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача. 
 
6. Овлашћује се Председник општине Рача да по овој Одлуци донесе појединачна 
Решења о исплати регреса за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) говеда 
са ХБ бројем у првом кругу за 2017.г., –врста мере директних плаћања, назив мере: 
регреси, шифра мере 100.1, шифра регреса 100.1.1. 
 
7. Ову Одлуку објавити на званичној интернет страници општине Рача, огласним 
таблама општинске управе Рача и Месних канцеларија као и у Службеном гласнику 
СО-е Рача. 
 
8.  Сва заинтересована лица  могу да изврше увид у списе предмета у року од 3 дана од 
дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страници општине Рача. 
 
9. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
Број:401-662/2017-II-01    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Дана: 26.12.2017. године           Ненад Савковић, с.р. 
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На основу чл. 37. Пословника о раду општинског Већа ("Сл. Гласник општине Рача", 
број 01/09 и 17/16), и на основу члана 9. Одлуке о оснивању буџетског фонда за пољопривреду 
и рурални развој општине Рача ("Сл.гласник СО-Рача", број 22/16), Програма мера подршке 
за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Рача за 
2017.годину (Сл.гласник СО-Рача, бр.6/2017) и Конкурса за избор корисника средстава 
буџетског фонда за пољопривреду и рурални развој општине Рача за 2017. годину, број 021-
200/2017-II-01 од 13.03.2017.године (Сл.гласник СО-Рача, бр.8/2017 од 13.03.2017.г.), члана 
66. Статута општине Рача, („Службени гласник СО-Рача“ број 6/08, 2/10 и 12/10) и Предлога 
Комисије за контролу и управљање средствима буџетског фонда за пољопривреду и рурални 
развој општине Рача бр. 021-863/2017-III-01 од 20.12.2017.г.,Општинско веће општине Рача, 
на седници одржаној дана: 25.12.2017. године, донело јe 

 
О Д Л У К У 

о расподели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних 
газдинстава, сектор: пчеларство, шифра инвестиције: 101.5.2. 

 
1. Одобравају се подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава, сектор: пчелларство: 101.5.2. – назив инвестиције: 
набавка опреме за пчеларство (кошнице, центрифуге, сатне основе произведене од 
пчелињег воска и топионици за восак) у укупном износу 2.153.380,68 динара без 
урачунатог пореза на додатну вредност, следећим подносиоцима захтева/корисницима 
средстава: 

 
1.1. Славко Павловић, Борци, општина Рача са ЈМБГ: 0207972721410 и БПГ: 
736686000241, број захтева 021-226/2017-II-01 од 22.03.2017.г., у укупном износу 
100.000,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог 
пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: сатне основе у количини од 
80,00 кг., по рачуну бр.17-MPR01100043 од 22.03.2017.г. издатог од стране Предузећа  
''RIOS'' доо, Рача. 
 
1.2. Оливер Ђорђевић, Николе Тесле бр.1/4, Рача, општина Рача, са ЈМБГ: 
0101974721415 и БПГ: 736813002221, број захтева 021-265/2017- II-01 од 07.04.2017.г., у 
укупном износу 72.540,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова 
без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошница 
комплетна са AV подњачом DB 10, комада 15,  по рачуну бр.17-MPR01100052 од 
24.03.2017.г издатог од стране Предузећа  ''RIOS'' доо, Рача. 
 
1.3. Мирослав Цветковић, Ђурђево, општина Рача, са ЈМБГ: 0506964721425 и БПГ: 
736775000913 број захтева 021-266/2017- II-01 од 07.04.2017.г., у укупном износу 
100.000,00 динара, што чини максмални износ подстицајних средства од укупних 
прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност за набавку пчеларске 
опреме: кошница комплетна са AV подњачом DB 12, комада 18,  по рачуну бр.17-17-КА11-
0329-1 од 29.03.2017.г. издатог од стране Предузећа  ''RIOS'' доо, Рача. 
 
1.4.Милосав Стевановић, Краља Петра Првог, бр.92, Рача, општина Рача, са ЈМБГ: 
0704948721411 и БПГ: 736813000466, број захтева 021-297/2017-II-01 од 25.04.2017.г., у 
укупном износу 96.720,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без 
урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошница комплетна 
са AV подњачом LR, комада 20,  по рачуну бр. 17-MPR01100105 од 25.04.2017.г издатог од 
стране Предузећа  ''RIOS'' доо, Рача. 
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1.5. Радослав Здравковић, Немањина бр.27, Рача, општина Рача, са ЈМБГ: 
0106955721414 и БПГ: 736813001586 број захтева 021-298/2017- II-01 од 25.04.2017.г., у 
укупном износу 100.000,00 динара, што чини максмални износ подстицајних средства од 
укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност за набавку 
пчеларске опреме:кошница комплетна са AV подњачом DB 12, комада 18,  по рачуну бр.17-
17-КА11-0420-1 од 20.04.2017.г. издатог од стране Предузећа  ''RIOS'' доо, Рача. 
 
1.6. Александар Радовановић, Карађорђева 45, Рача, општина Рача, са ЈМБГ: 
2608947721416 и БПГ:736813002256, број захтева 021-349/2017-II-01 од 23.05.2017.г., у 
укупном износу 82.800,00 динара, што чини 60 % од укупних прихватљивих трошкова 
без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: радијална 
врцаљка 24 рама комада 1,  по рачуну бр.52/17од 16.05.2017.г. издатог од стране СЗТР  
''MINELI'' Крагујевац. 
 
1.7.Слободан Маринковић, Вишевац, општина Рача, са ЈМБГ: 0605950721412 и БПГ: 
736716001054, број захтева 021-350/2017-II-01 од 24.05.2017.г., у укупном износу 
87.500,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог 
пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: сатне основе у количини од 
70,00 кг., по рачуну бр. 17-17-КА11-0522-4 од 22.05.2017.г. издатог од стране Предузећа  
''RIOS'' доо, Рача. 
 
1.8.Зоран Срећковић, Мало Крчмаре, општина Рача,  са ЈМБГ: 0806952721415 и БПГ: 
736783000013, број захтева 021-353/2017- II-01 од 26.05.2017.г., у укупном износу 
48.360,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог 
пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошница комплетна са AV 
подњачом DB 10, комада 10,  по рачуну бр. 17-17-КА11-0524-3 од 24.05.2017.г. издатог од 
стране Предузећа  ''RIOS'' доо, Рача. 
 
1.9.Момчило Танасијевић, Велико Крчмаре, општина Рача, са ЈМБГ: 1803962721426 и 
БПГ: 736708001849, број захтева 021-380/2017-II-01 од 06.06.2017.г., у укупном износу 
44.016,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог 
пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошница комплетна са AV 
подњачом DB 10, комада 6 и сатне основе у количини од 12,00 кг.,по рачуну бр. 17-
MPR01100174 од 02.06.2017.г. издатог од стране Предузећа  ''RIOS'' доо, Рача. 
 
1.10.Милица Срећковић, Велико Крчмаре, општина Рача, са ЈМБГ: 1410939726419 и 
БПГ: 736708000141, број захтева 021-453/2017-II-01 од 06.07.2017.г., у укупном износу 
100.000,00 динара, што чини максмални износ подстицајних средства од укупних 
прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност за набавку пчеларске 
опреме: кошница комплетна DB 10, комада 25,  по рачуну бр.12/2017 од 30.06.2017.г. 
издатог од стране Игор Милановић, предузетник ''ИМЕД 88'' Крагујевац, С. 
Марковића 91. 
 
1.11.Бранислав Милутиновић, Мало Крчмаре, општина Рача, са ЈМБГ: 0102970721417 
и БПГ: 736783001095, број захтева 021-457/2017-II-01 од 06.07.2017.г., у укупном износу 
96.666,67 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог 
пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошница комплетна са AV 
подњачом DB 10, комада 20, по рачуну бр. 17-17-КА11-0704-1 од 04.07.2017.г. издатог од 
стране Предузећа  ''RIOS'' доо, Рача. 
 
1.12.Саша Сенић, Вишевац, општина Рача, са ЈМБГ: 1704970721410 и БПГ: 
736716001453, број захтева 021-537/2017-II-01 од 31.07.2017.г., у укупном износу 
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96.666,67 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог 
пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошница комплетна са AV 
подњачом DB 10, комада 20, по рачуну бр. по рачуну бр. 17-17-КА11-0726-1 од 
26.07.2017.г. издатог од стране Предузећа  ''RIOS'' доо, Рача. 
 
1.13.Радисав Мијаиловић, Ђурђево, општина Рача,  са ЈМБГ: 2010940721418 и БПГ: 
736775000174, број захтева 021-582/2017-II-01 од 23.08.2017.г., у укупном износу 
96.666,67 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог 
пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошница комплетна са AV 
подњачом DB 10, комада 20, по рачуну бр. 17-17-КА11-0822-2 од 22.08.2017.г. издатог од 
стране Предузећа  ''RIOS'' доо, Рача. 
 
1.14. Зоран Ранковић, Ђурђево, општина Рача,  са ЈМБГ: 0707960721418 и БПГ: 
736775000328, број захтева 021-588/2017-III-01 од 24.08.2017.г., у укупном износу 
100.000,00 динара,што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог 
пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: сатне основе у количини од 
80,00 кг., по рачуну бр. 17-17-КА11-0822-1 од 22.08.2017.г. издатог од стране Предузећа  
''RIOS'' доо, Рача. 
 
1.15. Ненад Сретеновић, Сипић, општина Рача,   са ЈМБГ: 0409983720086 и БПГ: 
736848001000, број захтева 021-594/2017-II-01 од 29.08.2017.г., у укупном износу 
86.500,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог 
пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошнице DB10, комада 10 и 
сатне основе у количини од  30,00 кг.,  по рачуну бр.10/2017 од 06.07.2017.г. издатог од 
стране Игор Милановић, предузетник ''ИМЕД 88'' Крагујевац, С. Марковића 91. 
 
1.16. Бранка Живановић, Вучић, општина Рача, са ЈМБГ: 0511951726413 и БПГ: 
736732001560, број захтева 021-596/2017-II-01 од 30.08.2017.г., у укупном износу 
27.000,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог 
пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошница комплетна са AV 
подњачом DB 12, комада 5, по рачуну бр. 17-17-КА11-0828-3 од 28.08.2017.г. издатог од 
стране Предузећа  ''RIOS'' доо, Рача. 
 
1.17.Верица Марковић, Борци, општина Рача,  са ЈМБГ: 2402951726417 и БПГ: 
736686000853, број захтева 021-598/2017-II-01 од 30.08.2017.г., у укупном износу 
96.666,67 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог 
пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошница комплетна са AV 
подњачом DB 10, комада 20, по рачуну бр. 17-17-КА11-0828-2 од 28.08.2017.г. издатог од 
стране Предузећа  ''RIOS'' доо, Рача. 
 
1.18. Момчило Матејић, Поповић, општина Рача, са ЈМБГ: 1710938721417 и БПГ: 
736805000320, број захтева 021-644/2017-II-01 од 20.09.2017.г., у укупном износу 
66.000,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог 
пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: гасног топионика за восак са 
пресом, комада 1., по рачуну бр.17-17-КА11-0919-1 од 19.09.2017.г. издатог од стране 
Предузећа  ''RIOS'' доо, Рача. 
 
1.19.Александра Степановић, Деспота Стефана Високог 14, Рача, општина Рача,  са 
ЈМБГ: 1409988715327 и БПГ:736813001543, број захтева 021-645/2017-II-01 од 
20.09.2017.г., у укупном износу 96.408,00 динара, што чини 60 % од укупних 
прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске 
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опреме: касетна центрифуга 6 рама ДБ, комада 1,  по рачуну бр.16/17 од 15.09.2017.г. 
издатог од стране СТР ''Златна пчела'' Нушићева бб, Јагодина. 
 
1.20.Горан Милановић, Вишевац, општина Рача, са ЈМБГ: 1701967721419 и БПГ: 
736716000058, број захтева 021-646/2017-II-01 од 21.09.2017.г., у укупном износу 
100.000,00 динара, што чини максмални износ подстицајних средства од укупних 
прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на додатну вредност за набавку пчеларске 
опреме: електричног парног топионика за восак са пресом, комада 1. и сатне основе у 
количини од 27,50 кг,  по рачуну бр.17-17-КА11-0918-2 од 18.09.2017.г. издатог од стране 
Предузећа  ''RIOS'' доо, Рача. 
 
1.21. Владимир Ђоковић, Лепеничка бр.8, Рача, општина Рача, са ЈМБГ: 
2606948721417 и БПГ: 736813002302, број захтева 021-657/2017-II-01 од 28.09.2017.г., у 
укупном износу 98.400,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова 
без урачунатог пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошница 
комплетна са AV подњачом DB 10, комада 20, по рачуну бр. 17-MPR01100281 од 
27.09.2017.г. издатог од стране Предузећа  ''RIOS'' доо, Рача. 

 
1.22.Иванела Ђоковић, Николе Тесле ¼, Рача, општина Рача, са ЈМБГ: 0601978725035 
и БПГ: 736813002299, број захтева 021-658/2017-II-01 од 28.09.2017.г., у укупном износу 
98.400,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог 
пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошница комплетна са AV 
подњачом DB 10, комада 20, по рачуну бр. 17-MPR01100280 од 27.09.2017.г. издатог од 
стране Предузећа  ''RIOS'' доо, Рача. 
 
1.23. Снежана Перић, Доња Рача, општина Рача, са ЈМБГ: 3103965726416 и БПГ: 
736759001617 број захтева 021-685/2017-II-01 од 16.10.2017.г., у укупном износу 99.550,00 
динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог пореза на 
додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошница комплетна са AV подњачом DB 
12, комада 10 и сатне основе у количини од 35 кг, по рачуну бр. 17-MPR01100290 од 
13.10.2017.г. издатог од стране Предузећа  ''RIOS'' доо, Рача. 
 
1.24.Драгомир Марковић, Вучић, општина Рача, са ЈМБГ: 0307947721419 и БПГ: 
736732001519, број захтева 021-689/2017-II-01 од 17.10.2017.г., у укупном износу 
71.520,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог 
пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: кошница DB 10, комада 16, по 
рачуну бр.28/17 од 04.10.2017.г. издатог од стране Милена Катић предузетник Столарска 
радња ''Катић 66'' Шабац и рачуну бр.30/17 од 24.07.2017.г. издат од стране Милан Иванић 
предузетник прозводња предмета од дрвета ''КОШНИЦЕ ИВАНИЋ'', Нова Пазова. 
 
1.25. Зоран Радовановић, Ђурђево, општина Рача, са ЈМБГ: 0210976721416 и 
БПГ:736775001502, број захтева 021-695/2016-II-01 од 20.10.2017.г., у укупном износу 
91.000,00 динара, што чини 100 % од укупних прихватљивих трошкова без урачунатог 
пореза на додатну вредност, за набавку пчеларске опреме: сатне основе у количини од 
65,00 кг,  по рачуну бр.92/17 од 18.10.2017.г. издатог од стране  Занатске радње ''API-
TRADE'' Звонимир Васић, предузетник, Лесковац. 
 
2. Одбацује се захтев за подстицајна средства за инвестиције у физичку имовину 

пољопривредних газдинстава, сектор: пчелларство: 101.5.2. – назив инвестиције: 
набавка опреме за пчеларство (кошнице, центрифуге, сатне основе произведене од 
пчелињег воска и топионици за восак) следећем подносиоцу захтева: 
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  2.1. Дејану Николићу из Трске са ЈМБГ: 0305991720079 и БПГ: 736856000107, бр. 
захтева 021-481/2017-II-01 од  13.07.2017.г., за набавку пчеларске опреме: кошница DB 10, 
комада 15,  по рачуну бр.11/2017 од 05.06.2017.г. издатог од стране Игор Милановић, 
предузетник ''ИМЕД 88'' Крагујевац, С. Марковића 91,  као непотпун, јер не испуњава 
услове из Конкурса. 
 
3. Исплата средстава из става 1. ове Одлуке ће се вршити по приливу средстава, из буџета 

општине Рача на наменски рачун Корисника средстава уписан у Регистар пољопривредних 
газдинстава. 
 

4. Овлашћује се Председник Општине Рача да са наведеним лицима из става 1. закључи 
Уговоре о додели подстицајних средстава за инвестиције у физичку имовину пољопривредних 
газдинстава, сектор: пчеларство, шифра инвестиције: 101.5.2.Уговор ће се ближе одредити 
међусобна права и обавезе уговорних страна. 
 

5. Ову Одлуку објавити на званичној интернет страници општине Рача, огласним таблама 
општинске управе Рача и Месних канцеларија, као и у Службеном гласнику СО-е Рача. 
 

6.  Сва заинтересована лица  могу да изврше увид у списе предмета у року од 3 дана од 
дана објављивања ове Одлуке на званичној интернет страници општине Рача. 

 
7. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења. 

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
Број:401-652/2017-II-01    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Дана: 25.12.2017. године           Ненад Савковић, с.р. 
 
 
 

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( „Сл. гл. Републике Србије“, бр. 
129/2007 и 83/2014-др.закон), члана 66. Статута општине Рача ( „Сл. гласник општине Рача“, 
бр. 6/2008, 2/2010 и 12/2010), члана 37. Пословника о раду Општинског већа општине Рача ( 
„Сл. гласник општине Рача“, бр. 1/2009 и 17/2016) и на основу члана 8. став 2. Закона о 
безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, број 41/09), Општинско веће општине 
Рача, на седници одржаној дана 25.12.2017. године, донело је  

 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ РЕШЕЊА O ОСНИВАЊУ 

ОПШТИНСКОГ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА 
БРОЈ 021-386/2016-II-01 ОД  04.10.2017 ГОДИНЕ 

 
 

1. У тачки 2. став 1. мења се  алинеја 5.   тако да сада гласи “Директор јавног предузећа за 
управљање и развој инфраструктурних објеката“, 
 

2. У тачки 2. став 1. мења се  алинеја 7. тако да сада гласи „Извршилац за послове 
саобраћаја“, 
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3. У тачки 2. став 1. мења се  алинеја 9.  тако да сада гласи „Шеф одељења за привреду 
пољопривреду, буџет и финансије, 
 

4. Остале одредбе овог решења остају непромењене, 
 

5. Ово решење ступа на снагу  наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику 
општине Рача. 

 
          

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
 
 
Број:344-85/2017-II-01    ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 
Дана: 25.12.2017. године           Ненад Савковић, 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 Немања Лугавац, заменик 
секретара Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205. 


