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Број 7, страна 2 Службени гласник општине Рача 29.04.2015. године 

На основу чл. 48. став 3. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС  бр. 9/02, 
87/02, 66/05,54/09 и 73/10), и члана 23. а) став 15. Одлуке о буџету општине Рача за 2015. 
годину (Службени Гласник општине Рача број 20/14), Општинско веће Општине Рача на 
седници одржаној 08.04.2015.год. донело је:  
 

Решење 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Рача за 2015. годину,  Раздео 

4, Глава 1, програмска класификација 0602-0009, позиција 91, функционална 
класификација 112, извор финансирања 01,  економска класификација 499- 
Средства резерве – текућа буџетска резерва, одобравају се средства за  
финансирање редовне делатности  у 2015. години  у износу од  90.000,00 
динара. 

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

 
Раздела 2, глава 1, Програмска класификација 0602-0001, функционална класификација 111, 
извор финансирања 01; , економска класификација  

- 422000-Трошкови путовања, позиција 23-                                          90.000,00 динара. 
422131 Трошкови смештаја на службеном путу-                                               10.000,00 динара; 
422231 Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство-                    80.000,00 динара. 
 

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

 
4. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.   

 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
  

                                                                                                 
Број : 401-80/2015-II-01 Председник Општинског већа 
Дана 08.04.2015. године  Драган Стевановић, с.р. 
 
 

На основу чл. 48. став 3. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС  бр. 9/02, 
87/02, 66/05,54/09 и 73/10), и члана 23. а) став 15. Одлуке о буџету општине Рача за 2015. 
годину (Службени Гласник општине Рача број 20/14), Општинско веће Општине Рача на 
седници одржаној 08.04.2015. год.   Донело је:  
 

Решење 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Рача за 2015. годину,  Раздео 

4, Глава 1, програмска класификација 0602-0009, позиција 91, функционална 
класификација 112, извор финансирања 01,  економска класификација 499- 
Средства резерве – текућа буџетска резерва, одобравају се средства за  
финансирање редовне делатности  у 2015. години  у износу од  160.000,00 
динара. 

 
2. Средства из тачке 1. овe одлуке распоређују се у оквиру: 
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                 Раздела 1, глава 1, Програмска класификација 0602-0001, функционална класификација 111, 
извор финансирања 01; -  позиција 7, економска класификација   

- 423000 –  Услуге по уговору  –                                                              10.000,00  динара.  
423712- Поклони-                                                                                                  10.000,00 динара. 

- 482000-  Порези, обавезне таксе и казне-                                           150.000,00 динара. 
 
              3. О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије, 
јавне набавке и утврђивање и контролу јавних прихода. 
 

4. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.   
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА 
  
Број : 401-79/2015-II-01 Председник Општинског већа 
Дана 08.04.2015. године  Драган Стевановић, с.р. 
 
 

На основу чл. 48. став 3. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС  бр. 9/02, 
87/02, 66/05,54/09 и 73/10), и члана 23. а) став 15. Одлуке о буџету општине Рача за 2015. 
годину (Службени Гласник општине Рача број 20/14), Општинско веће Општине Рача на 
седници одржаној 08.04.2015.год. донело је:  
 

Решење 
о употреби средстава текуће буџетске резерве 

 
1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Рача за 2015. годину,  Раздео 4, 

Глава 1, програмска класификација 0602-0009, позиција 91, функционална 
класификација 112, извор финансирања 01,  економска класификација 499- Средства 
резерве – текућа буџетска резерва, одобравају се средства за  финансирање редовне 
делатности  у 2015. години  у износу од  787.000,00 динара. 

2. Средства из тачке 1. овe одлуке распоређују се у оквиру: 
Раздела 4, глава 1, Програмска класификација 0602-0001, функционална класификација 130, извор 
финансирања 01;, економска класификација   

-  421000- Стални трошкови, -  позиција  75 –                                   175.000,00  динара.  
421111-Трошкови платног промета-                                                                     35.000,00 динара; 
421411- Телефон, телекс и телефакс-                                                                   20.000,00 динара; 
421412-Интернет-                                                                                                 100.000,00 динара; 
421414-Услуге мобилног телефона-                                                                     5.000,00 динара; 
421421-Пошта-                                                                                                        15.000,00 динара; 

- 422000 Трошкови путовања, -  позиција  76 -                                     20.000,00 динара. 
422231- Трошкови смештаја на службеном путу у иностранство-                  20.000,00 динара; 

- 426000 Материјал, -  позиција  80 -                                                     92.000,00 динара.  
426111-Канцеларијски материјал-                                                                       50.000,00 динара; 

 426311-Стручна литература за редовне потребе запослених-                          30.000,00 динара; 
426491-Остали материјал за превозна средства-                                                  12.000,00 динара                                                                                                             

- 472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета, - позиција 82 - 250.000,00 динара. 
472714-Студентске стипендије-                                                                           10.000,00 динара; 
472717 Исхрана и смештај ученика-                                                                  240.000,00 динара. 

- 512000 Машине и опрема 85 -                                                              250.000,00 динара. 
472714-Мобилни телефони                                                                                  250.000,00 динара; 
 

3. О реализацији ове одлуке стараће се Одељење за привреду, буџет и финансије, јавне 
набавке и утврђивање и контролу јавних прихода. 
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4. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.   
 

 
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА  

 
Број : 401-81/2015-II-01 Председник Општинског већа 
Дана 08.04.2015. године  Драган Стевановић, с.р. 
 
 

На основу чл. 48. став 3. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС  бр. 9/02, 
87/02, 66/05,54/09 и 73/10), и члана 23. а) став 15. Одлуке о буџету општине Рача за 2015. 
годину (Службени Гласник општине Рача број 20/14), Општинско веће Општине Рача на 
седници одржаној 08.04.2015.год. донело је:  

 
Решење 

о употреби средстава текуће буџетске резерве 
 

1. Из средстава утврђених Одлуком о буџету општине Рача за 2015. годину,  Раздео 
4, Глава 1, програмска класификација 0602-0009, позиција 91, функционална 
класификација 112, извор финансирања 01,  економска класификација 499- 
Средства резерве – текућа буџетска резерва, одобравају се средства за  
финансирање редовне делатности  у 2015. години  у износу од  25.000,00 
динара. 

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

 
Програмска класификација 0701-0001, функционална класификација 451, извор 
финансирања 01; -  позиција 145 и 146, економска класификација  

- 421000- Стални трошкови-                                                                    20.000,00 динара; 
- 422000- Трошкови путовања-                                                                  5.000,00 динара. 

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

4. Ову одлуку објавити у Службеном гласнику општине Рача.   
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ РАЧА  
 
Број : 401-82/2015-II-01 Председник Општинског већа 
Дана 08.04.2015. године  Драган Стевановић, 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. 


