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На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
РС”, бр. 129/07 и 83/2014-др. закон) и чл. 77. и 78. Закона о буџетском систему („Службени 
гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр. , 108/13 и 142/14) и 
члана 45. став 1. тачка 2) Статута општине Рача („Службени гласник општине”, бр. 6/2008, 
2/2010 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на предлог Општинског већа општине Рача, на 
седници одржаној 18.06.2015. године, донела је: 
 

О Д Л У К У 
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ РАЧА за 2014. годину 

 
I  ОПШТИ ДЕО 

 
Члан 1. 

Остварени текући приходи и примања и извршени расходи и издаци буџета општине 
Рача за 2014. годину износе у динарима, и то: 

 
I         Укупно остварени текући приходи, примања         .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  329.358.608 
II        Укупно извршени текући расходи и издаци      .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  337.333.349 
III      Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака 
          мањак новчаних прилива           .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . .  .   7.974.741 
 

Члан 2. 
          У Билансу стања на дан 31. децембра 2014. године (Образац 1), утврђена је: 

a) укупна актива у износу од 294.578 хиљ. динара и укупна пасива у износу од 
294.578.хиљ. динара; 

b) укупна нефинансијска имовина у сталним средствима од 239.214.  хиљ. динара; 
c) укупна финансијска имовина од 55.364 хиљ. динара (у којој су садржана и средства на 

консолидованом рачуну трезора у износу од 20.848. хиљада динара); 
     

Економ
ска  

класиф
и-

кација 

Врста прихода План Остварење 

% 
Оствар

ено 
/План 

Разлика 

1 2 3 4 5 6 

711 Порез на доходак, добит и 
капиталне добитке 115.748 70.034 60,51 -45.740 

711110 – порез на зараде 99098 61799 62,36 -37299 

711120 – порез на приходе од 
самосталних делатности 3800 3785 99,60 -15 

 

711140 – порез на приходе од имовине 100 49 49,00 -51 

711146 – порез на приходе од 
пољопривреде и шумарства  

0 1 - 1 

711147 – порез на земљиште 0 12 - 12 
711190 – порез на друге приходе 2350 4388 186,70 2038 

713 Порез на имовину 14490 17350 119,70 2860 
713120 – порез на имовину 11500 15988 139,02 4488 
713310 – порез на наслеђе и поклон 150 3 2,00 -147 
713420 – порез на капиталне трансакције 2600 1359 52,26 -1241 
713610 – остали порези 240 0 - -240 
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714 Порез на добра и услуге  
5133 4688 91,35 -445 

714500 

– Порези, таксе и накнаде на 
употребу добара, надозволу да 
се добра употребљавају или 
делатности обављају  

5133 4689 91,35 -445 

716 Други порези 5000 3461 69,22 1539 

716111 – комунална такса за истицање 
фирме на посл. простору 5000 3461 69,22 1539 

733 Трансфери од других нивоа 
власти  

275688 206695 74,97 -68993 

733100 – текући трансфери од других 
нивоа власти 228986 206695 90,26 -22291 

733250 – капитални трансфери од других 
нивоа власти 46702 0 - -46702 

741 Приходи од имовине 1850 1635 88,37 -215 

741100 – камате  350 688 196,57 338 

741500 – закуп непроизводне имовине 
1500 947 63,13 -553 

742 Приходи од продаје добара и 
услуга 500 583 166.60 83 

742100 – Приходи од продаје добара и 
услуга 0 39 - 3 

742200 – Таксе и накнаде  
500 544 108,80 44 

743 Новчане казне и одузета 
имовинска корист  

2000 1730 86,50 -270 

743300 
– приходи од новчаних казни 
изречених у прекршајном 
поступку  

2000 1730 86,50 -270 

744 Добровољни трансфери од 
физичких и правних лица 4000 4000 100 0 

744100 Текући добровољни трансфери 
од физичких и правних лица 4000 300 100 0 

744200 
Капитални  добровољни 
трансфери од физичких и 
правних лица 

0 3700 - 3700 

745 Мешовити и неодређени 
приходи 17062 14078 82,51 -2984 

745100 – мешовити и неодређени 
приходи у корист општине 

17062 14078 82,51 -2984 

771 Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода 0 5051 - 5051 

771100 Меморандумске ставке за 
рефундацију расхода 0 5051 - 5051 

811 Примања од продаје 
нeпокретнocти  300 54 18,00 -246 

811150 
Примања од продаје 
непокретности у корист нивоа 
општине 

300 54 18,00 -246 
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911 Примања од домаћих 
задуживања 3000 0 - -3000 

911400 Примања од задуживања од 
пословних банака у земљи 3000 0 - -3000 

 
 

УКУПНИ ПРИХОДИ И 
ПРИМАЊА: 

444.771 329.359 74,05 -115412 

 
 

 
О П И С План Извршење % 4-3 

1 2 3 4 5 6 

41 Расходи за запослене 
82948 

 
73166 

 
88,20 -9782 

411 
Плате, додаци и накнаде 
запослених 60100 56443 93,91 -3657 

412 
Социјални доприноси на терет 
послодавца 

11613 10127 87,20 -1486 

413 Накнаде у натури 540 63 11,66 -477 

414 Социјална давања запосленима 3125 1063 34,01 -2062 

415 Накнада за запослене 2370 1625 68,56 -745 

416 
Награде, бонуси и остали 
посебни расходи 5200 3845 73,94 -1355 

42 Коришћење услуга и роба 204140 150543 73,74 -53597 
421 Стални трошкови 37593 34265 91,14 -3328 

422 Трошкови путовања 6574 4522 68,78 -2052 

423 Услуге по уговору 76012 51602 67,88 -24410 

424 Специјализоване услуге 11741 3847 32,76 -7894 

425 Текуће поправке и одржавање 6959 3141 45,13 -3818 

426 Материјал  65261 53166 81,46 -12095 

44 Отплата камата 2500 1756 70,24 -744 
441 Отплате домаћих камата 2500 1756 70,24 -744 

45 Субвенције  11400 4717 43,37 -6683 

451 
Субвенције јавним неф. 
предузећима и организацијама 

11400 4717 43,37 -6683 

46 
Донације, дотације и 
трансфери 46740 40615 86,89 -6125 

463 
Трансфери осталим нивоима 
власти 46161 40072 86,80 -6089 

465 Остале дотације и трансфери 579 543 93,78 -36 

47 
Социјално осигурање и 
социјална заштита 

6161 5680 92,19 -481 

472 
Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 6161 5680 92,19 -481 

48 Остали раходи 37257 28656 76,91 -8601 

481 
Дотације невладиним 
организацијама 5050 602 11,92 -4448 
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482 Порези, обавезне таксе и казне  3619 1627 44,95 -1992 

483 
Новчане казне и пенали по 
решењу судова  2788 2073 74,35 -715 

484 
Накнада штете настале услед 
елементарних непогода 25550 24257 94,93 -1293 

485 
Накнада штете од стране 
државних органа 250 97 38,80 -163 

49 Резерве 6310 340 5,38 -5970 
499 Средства резерве 6310 340 5,38 5970 

51 Основна средства 54319 25741 4738 -28578 
511 Зграде и грађевински објекти 45184 22975 50,84 -22209 

512 Машине и опрема 8355 2171 25,98 -6184 

515 Нематеријална имовина 780 595 76,28 -185 

61 Отплата главнице 6862 6459 94,12 -403 

611 
Отплата главнице домаћим 
кредиторима 6862 6459 94,12 -403 

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 452327 337333 74,58 -114994 
 
 

Члан 3. 
 У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2014. године 
(Образац 2), приказани су приходи и расходи чији су извор буџетска средства, донаторска 
средства, средства Републике, као и средства из осталих извора. Утврђени резултат је 
консолидовани буџетски дефицит и кориговани вишак прихода – суфицит: 
 

 
 Опис Извршено у 

2014. 

 
1. Укупно остварени приходи и примања по основу продаје 
нефинансијске имовине 329.359 

 2. Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 330.874 
 3. Мањак прихода – буџетски дефицит (ред. бр. 1 – ред. бр. 2) 1.515 
 Кориговање мањка прихода – буџетског дефицита:   

 
  – део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који 
је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 28.822  

 
  – утрошена средства текућих прихода и примања од продаје 
нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима 6.459  

 4. Кориговани вишак прихода – суфицит 20.848 
 5.Вишак прихода и примања – суфицит (за пренос у наредну годину)        20.848  
 - Део вишка прихода и примања наменски опредељен за наредну годину 13.427 
 - Нераспоређени део вишка прихода и примања за пренос у наредну год. 7.421 
 
Остварени вишак прихода – суфицит у износу од 28.847.804,95 динара преноси се у наредну 
годину и састоји се од наменски опредељеног и нераспоређеног дела. 
     А) Наменски опредељен део вишка прихода - суфицита на рачуну извршења буџета у 
износу од 20.138.382,93 динара чине средства: 

• наменских јавних прихода од наплаћених новчаних казни за саобраћајне прекршаје 
предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима у износу од 1.991.008 
динара и средства од закупа пољопривредног земљишта и средства од накнаде за 
промену намене пољопривредног земљишта у износу од 791.216 динара Ј.П. 
Дирекцији за изградњу општине Рача. 
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• део вишка прихода – буџетског суфицита у износу од 850.000 динара наменски 
опредељен Фонду за грађевинско земљиште по уговору: 

 - за израду главног колектора отпадних вода у МЗ Доња Рача, за          економску 
класификацију 511000 – Зграде и грађевински објекти 850.000.динара, (функција 620 – Развој 

заједнице); 
• део вишка прихода – буџетског суфицита наменски опредељен у износу од 500.000 

динара,Општинској управи општине Рача, за економску класификацију 511000 – 
Зграде и грађевински објекти, за израду пројектно - техничке документације за план 
детаљне регулације за радне и комерцијалну зону, (функција 130 – Опште услуге). 

• део вишка прихода – буџетског суфицита наменски опредељен у износу од 5.989.000 
динара за отплату обавеза по кредитима Банци Интеза и Фонду за развој (611- отплата 
главнице домаћим кредиторима).  

• део вишка прихода – буџетског суфицита наменских опредељеног у износу од 
3.306.158 динара, Ј.П. Дирекција за изградњу општине Рача, за финансирање 
капиталних издатака, изградњу саобраћајне инфраструктуре.      

     Б)  Нераспоређени део вишка прихода и примања са подрачуна консолидованог рачуна 
трезора, за пренос у наредну годину, у износу од 7.421.000 динара, ће корисници користити у 
складу са одлукама својих органа управљања. 
 

Члан 4. 
 Извештај о капиталним расходима и финансирању (Образац 3) је консолидовани 
Годишњи извештај тј. приказана су примања и издаци за буџетска средства, донаторска 
средства, средства Републике, као и средстава из осталих извора средстава за директне и 
индиректне кориснике. 
 

Члан 5. 
 У извештају о новчаним токовима (Образац 4) је консолидован Годишњи извештај тј. 
утврђени су укупни кориговани новчани приливи у износу од  329.358.608  динара, укупни 
новчани одливи у износу од 337.333.349 динара.  
 

Члан 6. 
У извештају о извршењу буџета у периоду 01.јануара до 31.децембра 2014. године 

(Образац 5), утврђена је укупна разлика  у  износу од 1.515 динара , између укупних прихода 
и примања у износу од 329.359 ( у хиљ.динара)  и укупних расхода и издатака у износу  од 
337.333 (у хиљ.динара) по нивоима финансирања из : Републике, општине, донација и 
осталих извора. 

 
Члан 7. 

 Укупни приходи од донација у 2014.години износе  4.000.000 динара. Из ових 
средстава измирени су: 
  - текући расходи............................... 2.840.000 динара. 

 
Утврђени суфицит у 2014 години износи 1.160.000 динара. 

 
  Суфицит  од донација 2014.године преноси се у наредну годину  и користиће се 
за намене по конкретним уговорима о донацијама (прилог извештај о примљеним 
донацијама). 
 
  



Број 12, страна 7 Службени гласник општине Рача 18.06.2015. године 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 8. 
Завршни рачун буџета општине Рача садржи: 
 
1) Биланс стања на дан 31.12.2014. године; 
2) Биланс прихода и расхода у периоду 01.01.2014. до 31.12.2014. године; 
3) Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду 01.01.2014. до 31.12.2014. 
године; 
4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 0101.01.2014. до 31.12.2014. године; 
5) Извештај о извршењу буџета сачињен тако да приказује разлике између планираних 
средстава и извршења у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. године; 
6) Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења за период 
01.01.2014. до 31.12.2014. године; 
7) Извештај о кредитима, извршеним отплатама дугова у периоду 01.01.2014. до 31.12.2014. 
године; 
8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 
01.01.2014. до 31.12.2014. године; 
9) Извештај о гаранцијама датим у току фискалне године у периоду од 01.01.2014. до 
31.12.2014. године;  
10) Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период 01.01.2014. до 
31.12.2014. године, а у складу са чланом 92. Закона о буџетском систему („Сл. Гласник РС" 
бр.54/2009, 73/2010, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр. , 108/13 и 142/14). 
12) Извештај о реализацији средстава програма и пројеката који се финансирају из буџета за 
период 01.01.2014. до 31.12.2014. године. 
 

Члан 9. 
Одлуку о завршном рачуну буџета општине Рача доставити Управи за трезор, најкасније до 
15. јуна 2015. године. 
 

Члан 10. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине 
Рача". 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 

 
Број: 020-52/2015-I-01                                                                  ПРЕДСЕДНИК 
Датум:18.06.2015. године                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
                                                                                                       Душан Ђоковић, с.р. 
 
 
 

И З В Е Ш Т А Ј 
О ОСТВАРЕНИМ ПРИХОДИМА И ПРИМАЊИМА КАО И О ИЗВРШЕНИМ 

РАСХОДИМА И ИЗДАЦИМА БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА И КОРИСНИЦИМА  
за период I - XII 2014.године 

 
 Одлуком о Буџету општине Рача за 2014. годину (''Сл.гласник општине Рача'',бр. 
19/2013, 12/2014, 15/2014 и 20/2014), планирани су укупни приходи и примања и пренета 
средства у износу од 452.916. хиљ.  динара, као и расходи и издаци Буџета у износу од 
452.916. хиљ. динара.  
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 Приходи и примања су у извештајном периоду,  (I - XII 2014.), године остварени  у 
износу од 329.359. хиљ. динара, односно 72,64%. 
 
 Расходи и издаци у периоду I - XII 2014. године, су реализовани у износу од 337.333. 
хиљ. динара, односно 74,48%. 
 
 Утврђени дефицит за период I - XII 2014. године,  износи 7.974  хиљ.  динара, односно 
2,42% и исти је покривен из пренетих неутрошених средстава (суфицита из 2013.године). 
 
             Стање сталне буџетске резерве  31.12.2014. године, износи 0,00 динара. Издвајање у 
сталну буџетску резерву у периоду  I - XII 2014.године, износи 1.000.000  динара. 
 
 Стална буџетска резерва искоришћена је у извештајном периоду у износу од 1.000.000  
динара, по решењима за за санирање последица од  елементарне непогоде - поплаве. 
 
 Стање текуће буџетске резерве 31.12.2014.године, износи  340.280 динара.  У 
извештајном периоду искоришћена су се средства текуће буџетске резерве у износу од  
4.969.720 динара.    
 
                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                        ДРАГАН СТЕВАНОВИЋ, с.р. 
 

И З В Е Ш Т А Ј И 
ПО ЧЛАНУ 79. СТАВ 1. ТАЧКА 1.ЗАКОНА О БУЏЕТСКОМ СИСТЕМУ  

''СЛ.ГЛАСНИК РС'',бр.59/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,62/13, 63/13-исправка,108/13 и )    
                                                                                                                                                                       

ПРИЛОГ 1 
ИЗВЕШТАЈ О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

 
            У оквиру буџета део планираних прихода не распоређује се унапред, већ се задржава 
на име текуће буџетске резерве.Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране 
сврхе за које нису извршене апропријације, или за сврхе за које се у току године покаже да 
апропријације нису биле довољне, највише до 2% укупних прихода и примања од продаје 
нефинансијске имовине буџета за текућу годину, сходно члану 69. Закона о буџетском 
систему. 
           На предлог одељења за привреду, буџет и финансије, јавне набавке и утврђивање, 
наплату и контролу јавних прихода, извршни орган, односно Председник Општине доноси 
решење о употреби средстава текуће буџетске резерве. На крају извештајног периода износ 
текуће буџетске резерве је 340.280,00 динара, док су у истом периоду утрошена у износу од 
4.969.120 динара, о чијем коришћењу су донета следећа решења: 
I 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Рача за 2014. годину,  Раздео 
3, Глава 3.24, организациона класификација 70040, позиција 176, функционална 
класификација 130, извор финансирања 01,  економска класификација 499- Средства 
резерве – текућа буџетска резерва, одобравају се средства за  финансирање редовне 
делатности  у 2014. години  у износу 100.000, 00 динара. 
 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру: 
 

                                        Раздела 3, глава 3.10, Фонд за грађевинско земљиште,  извор финансирања 
01, функционална класификација 620-развој заједнице, економска класификација 425 – 
текуће поправке и одржавање – 50.000,00 динара; 
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                       Раздела 3, глава 3.14, Туристичка организација Рача, функционална 
класификација 473-туризам, извор финансирања 01: -  економска класификација 482 – 
Порези, обавезне таксе и казне – 50.000,00 динара; 
 
II 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Рача за 2014. годину,  Раздео 
3, Глава 3.24, организациона класификација 70040, позиција 176, функционална 
класификација 130, извор финансирања 01,  економска класификација 499- Средства 
резерве – текућа буџетска резерва, одобравају се средства за  финансирање редовне 
делатности  у 2014. години  у износу 920.120, 00 динара. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру: 
                                        Раздела 3, глава 3.10, Фонд за грађевинско земљиште,  извор финансирања 

01, функционална класификација 620-развој заједнице, економска класификација 425 – 
текуће поправке и одржавање – 150.000,00 динара; 

                                        Раздела 3, глава 3.10, Фонд за грађевинско земљиште,  извор финансирања 
01, функционална класификација 620-развој заједнице, економска класификација 482 – 
порези, обавезне таксе и казне – 50.000,00 динара; 

                                        Раздела 3, глава 3.11, Фонд за водопривреду, уређење пољопривредног 
земљишта, шумарство и водопривреду,  извор финансирања 01, функционална 
класификација 620-развој заједнице, економска класификација 421 – стални трошкови – 
720.120,00 динара; 

 
              III 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Рача за 2014. годину,  Раздео 
3, Глава 3.24, организациона класификација 70040, позиција 176, функционална 
класификација 130, извор финансирања 01,  економска класификација 499- Средства 
резерве – текућа буџетска резерва, одобравају се средства за  финансирање редовне 
делатности  у 2014. години  у износу 50.000, 00 динара. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру: 
                                        Раздела 1, глава 1.01,  функција – 110 извршни и законодавни органи 

финансијски и фискални послови,  извор финансирања 01, економска класификација 472 – 
50.000,00 динара; 

 
IV 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Рача за 2014. годину,  Раздео 
3, Глава 3.24, организациона класификација 70040, позиција 176, функционална 
класификација 130, извор финансирања 01,  економска класификација 499- Средства 
резерве – текућа буџетска резерва, одобравају се средства за  финансирање редовне 
делатности  у 2014. години  у износу 3.000.000, 00 динара. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру: 
                                        Раздела 1 Скупштина општине, глава – Општински штаб за ванредне 

ситуације1.01,  функција – 110 извршни и законодавни органи финансијски и фискални 
послови,  извор финансирања 01, економска класификација 472 – 3.000.000,00 динара; 
 
V 

1. Из средстава утврђених Одлуком првој измени и допуни Одлуке о буџету 
општине Рача за 2014. годину (Службени Гласник општине Рача број  12 /14),  Раздео 3, 
Глава 3.24, организациона класификација 70040, позиција 176, функционална 
класификација 130, извор финансирања 01,  економска класификација 499- Средства 



Број 12, страна 10 Службени гласник општине Рача 18.06.2015. године 

резерве – текућа буџетска резерва, одобравају се средства за  финансирање редовне 
делатности  у 2014. години  у износу 200.000, 00 динара. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру: 
                                        Раздела 2, глава 2.01,  функција – 110 извршни и законодавни органи 

финансијски и фискални послови,  извор финансирања 01,позиција 030, економска 
класификација 482 – 100.000, 00 динара; 

                                        Раздела 3, глава 3.15,  функција – 160 опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту,  извор финансирања 01,позиција 157, економска класификација 425 – 100.000, 
00 динара; 

                
VI 

1. Из средстава утврђених Одлуком другој измени и допуни Одлуке о буџету 
општине Рача за 2014. годину (Службени Гласник општине Рача број  15/14),  Раздео 3, 
Глава 3.20, организациона класификација 70040, позиција 176, функционална 
класификација 130, извор финансирања 01,  економска класификација 499- Средства 
резерве – текућа буџетска резерва, одобравају се средства за  финансирање редовне 
делатности  у 2014. години  у износу 450.000, 00 динара. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру: 
                Раздела 1, глава 1.01,  функција – 110 извршни и законодавни органи финансијски 
и фискални послови,  извор финансирања 01,позиција 007, економска класификација 421 – 
50.000, 00 динара;                                         Раздела 2, глава 2.01,  функција – 110 извршни и 
законодавни органи финансијски и фискални послови,  извор финансирања 01,позиција 023, 
економска класификација 416 – 300.000, 00 динара;       
             Раздела 3, Глава 3.05,  функција – 820 услуге културе,  извор финансирања 
01,позиција 182,    eкономска класификација 465 остале донације, дотације и трансфери – 
100.000, 00 динара; 
 
 
VII 

1. Из средстава утврђених Одлуком трећој измени и допуни Одлуке о буџету 
општине Рача за 2014. годину (Службени Гласник општине Рача број  15/14),  Раздео 3, 
Глава 3.20, организациона класификација 70040, позиција 176, функционална 
класификација 130, извор финансирања 01,  економска класификација 499- Средства 
резерве – текућа буџетска резерва, одобравају се средства за  финансирање редовне 
делатности  у 2014. години  у износу 24.600, 00 динара. 
 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру: 
Раздела 1, Глава 1.01,  функција – 110 извршни и законодавни органи финансијски и 
фискални 
послови,  извор финансирања 01,позиција 007, eкономска класификација 421 
накнаде, бонуси  – 5.000, 00 динара; 

                       Раздела 3, Глава 3.05,  функција – 820 услуге културе,  извор финансирања 01,позиција 
182,    eкономска класификација 465 остале донације, дотације и трансфери – 12.500, 00 
динара; 

                                  Раздела 3, Глава 3.06,  функција - 820 услуге културе,  извор финансирања 
01,позиција 183, економска класификација 465 остале донације, дотације и трансфери –7.100, 
00 динара;  
 
VIII 

1. Из средстава утврђених Одлуком трећој измени и допуни Одлуке о буџету 
општине Рача за 2014. годину (Службени Гласник општине Рача број  15/14),  Раздео 3, 
Глава 3.20, организациона класификација 70040, позиција 176, функционална 
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класификација 130, извор финансирања 01,  економска класификација 499- Средства 
резерве – текућа буџетска резерва, одобравају се средства за  финансирање редовне 
делатности  у 2014. години  у износу 225.000, 00 динара. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру: 
Раздела 2, Глава 2.01,  функција – 110 извршни и законодавни органи финансијски и 
фискални послови,  извор финансирања 01,позиција 023, eкономска класификација 
416 накнаде, бонуси  – 100.000, 00 динара; 

                                 Раздела 3, Глава 3.04,  функција – 920 средње образовање,  извор финансирања 
01,позиција 056,    eкономска класификација 463 трансфери осталим нивоима власти – 
15.000, 00 динара; 

                                  Раздела 3, Глава 3.10,  функција - 620 развој заједнице,  извор финансирања 
01,позиција 123, економска класификација 426 материјал  –100.000, 00 динара;  

                                  Раздела 3, Глава 3.13,  функција - 090 центар за социјални рад,  извор 
финансирања 01,позиција 142, економска класификација 463 трансфери осталим нивоима 
власти  –10.000, 00 динара;  
 
                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                        ДРАГАН СТЕВАНОВИЋ, с.р. 
 
 

ПРИЛОГ  2 
 

ИЗВЕШТАЈ О ТРОШЕЊУ СРЕДСТАВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 
 

У оквиру буџета део планираних прихода не распоређује се унапред, већ се задржава 
на име текуће сталне резерве.Средства сталне буџетске резерве користе се за отклањање 
последица ванредних околности, највише до 0,5% укупних прихода и примања од продаје 
нефинансијске имовине буџета за текућу годину, сходно члану 70. Закона о буџетском 
систему. 
            . На крају извештајног периода износ сталне буџетске резерве је 0,00 динара, У 2014. 
години ова средства су коришћена за отклањање последица елементарне непогоде поплаве, у 
укупном износу од 1.000.000 динара, о чијем коришћењу је донето решење: 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Рача за 2014. годину,  Раздео 
3, Глава 3.24, организациона класификација 70040, позиција 177, функционална 
класификација 130, извор финансирања 01,  економска класификација 499- Средства 
резерве – стална буџетска резерва, одобравају се средства за  финансирање активности по 
закључку Штаба за ванредне ситуације, у складу са Одлуком бр. 021-150/2014-IV-06 од 
15.05.2014. године  у износу 1.000.000,00 динара. 

2. Средства из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру: 
Раздела 1, глава1.01, Скупштина општине,извор финансирања 01, функ. Класификација                   
110, економска класификација 472900 остале накнаде из буџета 1.000.000,00 динара; 
 
                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                        ДРАГАН СТЕВАНОВИЋ, с.р. 
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                    ПРИЛОГ  3 
 

ИЗВЕШТАЈ О КРЕДИТИМА, ДОМАЋИМ И ИНОСТРАНИМ  
И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГА 

 
             У извештајном периоду Општина Рача није се кредитно задуживала на домаћем и 
страном тржишту новца и капитала по основу дугорочних обавеза, већ је уредно плаћала доспеле 
ануитете по већ узетим кредитима. 
            Укупни расходи за отплату кредита у извештајном периоду износе 6.459.174,23 динара. 
            Износ од 6.459.174,23 динара уплаћен је банци Интеса А.Д. Београд, заведен код 
Општинске управе Рача под бројем 401-257/2011-III од 01.09.2011. године. Наменски кредит бр. 
53-420-1304584.0 од 29.08.2011. године по овом уговору  је одобрен у износу од 297.753,29 ЕУР 
по средњем курсу на дан пуштања кредита у течај. Кредит је уговорен са валутном клаузулом, 
роком отплате до 29.08.2018. године, каматном стопом у износу ЕУРИБОР 3М+4,4%, с тим да је 
прва рата плаћена 29.11.2013. године. На дан 31.12.2014. године обавеза по наведеном кредиту је 
износила 25.729.594,53 динара.  
            Такође су  у извештајном периоду  2014. године плаћани доспели ануитети Фонду за 
развој Републике Србије, у износу од  4.528.034,12 динара, по основу Уговора о комисиону бр. 
021-187/11-III, који је закључен у складу са чланом 5. Уредбе о начину предлагања пројеката чија 
је реализација у функцији подстицања грађевинске индустрије РС и праћењу динамике 
финансирања тих пројеката  
 
                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                        ДРАГАН СТЕВАНОВИЋ, с.р. 
 
 
                                                                                                                                           ПРИЛОГ  4 
 

ИЗВЕШТАЈ О ГАРАНЦИЈАМА ДАТИМ У ТОКУ ФИСКАЛНЕ ГОДИНЕ У 
ПЕРИОДУ 

01.01.2014. до 31.12.2014. године 
 

  Законом о јавном дугу (''Сл.гласник РС'',бр. 61/05, 107/09, и 78/11), чл.34. став 
3. прецизирано је да локалне власти не могу давати гаранције. 
  Буџет општине Рача у току буџетске 2014.године није давао гаранције. 
 
                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                        ДРАГАН СТЕВАНОВИЋ, с.р. 
 
                                                                                                                                           ПРИЛОГ  5 

 
ИЗВЕШТАЈ ЕКСТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ 

О ФИНАНСИЈСКИМ ИЗВЕШТАЈИМА ЗА ПЕРИОД    01.01.2014. до 
31.12.2014.године 

 
Извештај екстерне ревизорске инститиције, по обављеној ревизији финансијских извештаја 
завршног рачуна буџета општине Рача, биће прикључен као Прилог 5 овој Одлуци. 

 
                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                        ДРАГАН СТЕВАНОВИЋ, с.р. 
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ПРИЛОГ  6 
 
 

ОБЈАШЊЕЊЕ ВЕЛИКИХ ОДСТУПАЊА ИЗМЕЂУ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА И 
ИЗВРШЕЊА 

 ЗА ПЕРИОД     01.01.2014. до 31.12.2014. године 
 

 
 Одлуком о Буџету општине Рача за 2014.годину (''Сл.гласник општине Рача '', 19/2013, 
6/2014, 10/2014 и 13/2014) планирани су приходи и примања пренета неутрошена средства из 
претходне године у износу од  452.916.179 динара, (члан. 1). У укупно планираним 
средствима, средства из буџета (01) износе 374.637.437 динара, а средства из осталих извора 
(Републике-07, сопствена средства-04, и средства из донација) износе 66.833.342 динара. 
 
 Из Извештаја о извршењу Буџета за 2013.годину се види да нема одступања између 
одобрених средстава и извршења. 
 
 
                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                        ДРАГАН СТЕВАНОВИЋ, с.р. 
 
 

ПРИЛОГ 7 
 

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У ПЕРИОДУ 
01.01.2014. до 31.12.2014. године 

 
         1.        Министарство омладине и спорта  Републике Србије финансирало је пројекат 
"Летња школа глуме за младе  на територији општине Рача", вредност пројекта износи 
749.500,00 динара, колико је и уплаћено на рачун буџета 840-87640-78 30.04.2014. године 
(извод бр.80). Пројекат је започет 17.04.2014. године, а завршен је 17.10.2014. 
године.Менаџер на пројекту је Јован Мићуновић.  
Сва плаћања предвиђена буџетом пројекта су извршена преко наменског подрачуна у оквиру 
Трезора 086 број 840-2207740-68 СО РАЧА- "Унапређење услова живота младих",( на који је 
уплаћен укупан износ средстава 22.07.2014. године -извод бр.2), у складу са планираним 
активностима пројекта.  
Пошто нису оправдана сва средства која су одобрена, износ неоправданих средстава од 
203.484,87 динара је враћен 25.12.2014.године. 
По завршетку извршена је ревизија пројекта од стране екстерног ревизора и надлежних у 
Министарству омладине и спорта  Републике Србије и они су позитивно оценили 
реализацију пројекта. 
 
          2.           Преко индиректног корисника Културни центар "Радоје Домановић" 
финансиран је пројекат "Подстицање младих у општини Рача за очување  изворног народног 
стваралаштва." Вредност пројекта износи 190.000,00 динара, од тога 100.000,00динара је 
финансирано из средстава Буџета општине Рача а 90.000,00 динара финансирало је 
Министарство културе.Пројекат је реализован 30.12.2014.године.  
 
                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 
                                                                                                        ДРАГАН СТЕВАНОВИЋ, с.р. 
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На основу члана 45. став 1. тачка 27) Статута општине Рача ("Службени гласник 
општине Рача", број 6/08, 2/2010 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на седници одржаној 
дана 18.06.2015. године, донела је: 
 

О Д Л У К У 
 

1. Усвајају се извештаји о раду предузећа, установа и других организација које врше 
јавну службу, чији је оснивач или већински власник општина Рача, за 2014. 
годину, и то: 
• Туристичке организације општине Рача; 
• СШ „Ђура Јакшић“, Рача; 
• ОШ „Карађорђе“, Рача; 
• ЈКП „Рача“, Рача; 
• Дома здравља „Милоје Хаџић-Шуле“, Рача; 
• ПУ „Наша радост“, Рача 
• КЦ „Радоје Домановић, Рача; 
• НБ „Радоје Домановић“, Рача; 
• Центра за социјани рад „Шумадија“ за општине Баточина, Рача и Лапово; 
• Фондова општине Рача (Фонда за грађевинско земљиште, Фонда за локалне и 

некатегорисане путеве и Фонда за водопривреду, уређење пољопривредног 
земљишта, шумарства и заштиту животне средине), и 

• .А.С.А. Врбак д.о.о., Лапово. 
 

2. Извештаји у писаном облику чинe саставни део ове Одлуке. 
 

3. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача". 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 

 
Број: 020-53/2015-I-01                                                                  ПРЕДСЕДНИК 
Датум:18.06.2015. године                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
                                                                                                       Душан Ђоковић, с.р. 
 
 

На основу члана 45. став 1. тачка 22) Статута општине Рача ("Службени гласник 
општине Рача" број 6/08, 2/2010 и 12/2010), Скупштина општине Рача, на седници одржаној 
дана 18.06.2015. године, донела је: 

 
 

О Д Л У К У 
 

 
1. Усвајају се извештаји о раду  Месних заједница са територије општине Рача, за 

2014. годину, и то: 
•   Меснe заједнице Рача; 
•   Месне заједнице Борци; 
•   Месне заједнице Вишевац; 
•   Месне заједнице Доња Рача; 
•   Месне заједнице Доње Јарушице; 
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•   Месне заједнице Мало Крчмаре; 
•   Месне заједнице Мирашевац; 
•   Месне заједнице Поповић; 
•   Месне заједница Сипић, 
•   Месне заједнице Трска, 
•   Месне заједнице  Вучић, 
•  Месне заједнице Бошњане, 
•  Месне заједнице Сепци, 
•  Месне заједнице Сараново. 
•  Месне заједнице Велико Крчмаре, и 
•  Месне заједнице Ђурђево. 

 
 

2. Извештаји у писаном облику чине саставни део ове Одлуке. 
 

3. Одлуку објавити у "Службеном гласнику општине Рача". 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА 
 

 
Број: 020-54/2015-I-01                                                                  ПРЕДСЕДНИК 
Датум:18.06.2015. године                                          СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
                                                                                                       Душан Ђоковић, с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Према решењу Министарства за информисање Републике Србије, број 632-00590/93-03 од 
13.05.1993. године, Службени гласник општине Рача уписан је у регистар средстава јавног 
информисања под редним бројем 1461 од 11.05.1993. године. 
Издаје Општинска управа Рача; Главни и одговорни уредник Душица Миљојковић, секретар 
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205. 


