На основу члана 5. Став 6. и члана 47. Закона о буџетском систему („Службени 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,
103/15, 99/16 и 113/17), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07, 83/14 и 101/2016 – др. закон), и члана 39. став 1. тачка 2. Статута
Општине Ражањ, („Службени лист Општине Ражањ“, број 5/14 – пречишћени текст) Скупштина
општине Ражањ, на седници одржаној дана 13.02.2018. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАЖАЊ ЗА 2018. ГОДИНУ
I – ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Ражањ за 2018. годину („Службени лист Општине Ражањ,
број 11/17), у Табели под 1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ, 1.1. Расходи за запослене, економска
класификација 41, износ „64.670.000“, замењује се износом „64.260.000“, 1.2. Коришћење роба и
услуга, економска класиджфикација 42, износ „103.437.000“, замењује се износом „103.847.000“,
тачка 1.6. мења се и гласи „Остали расходи“, економска класификација „48+49“ мења се и гласи
„48“, износ „21.975.000“, замењује се износом „16.975.000“, додаје се нова тачка 1.7. Средства
резерви, економска класификација 49, износ „5.000.000“, под 3. Издаци за набавку нефинасијске
имовине, економска класификација 5. износ „31.671.000“ замењује се износом „45.249.000“ и
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (класа 3, извор финансирања 13), износ
„27.000.000“, замењује се износом „40.578.000“.
У Општем делу – Програмска класификација расхода у колони 4 – Средства из буџета,
код програма 16–Политички систем локалне самоуправе, програмска активност 2101-0002Функционисање извршних органа, износ „5.612.000“, замењује се износом “4.912.000“, код
програма 15-Локална самоуправа, износ „77.574.000“, замењује се износом „78.274.000“,
програмска активност 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина,
износ „64.754.000“, замењује се износом „65.454.000“.
У колони 6 - Сопствени и други приходи код програма 1-Урбанизам и просторно
планирање, износ „1.900.000“, замењује се износом „4.695.000“, програмска активност 11010003-Управљање грађевинским земљиштем, износ „350.000“, замењује се износом „1.295.000“,
додаје се програмска активност 1101-0004-Стамбена подршка у износу од „1.850.000“, код
програма 2-Комунална делатност, износ „1.000.000“, замењује се износом „1.040.000“,
програмска активност 1102-0008-Управљање снабдевањем водом за пиће, иззнос „1.000.000“,
замењујe се износом „1.040.000“, код програма 7-Управљање саобраћајем и саобраћајна
инфраструктура, износ „6.661.000“, замењује се износом „17.404.000“, додаје се пројекат 0701П2-Изградња моста на општинском путу ОП бр. 139-19 (светопетарски пут)преко Пардичке реке
и регулација дела Пардичке реке у износу „10.743.000“.
Члан 2.
У члану 2. износ „302.865.000“, замењује се износом „316.443.000“ a износ: „27.000.000“,
замењује се износом „40.578.000”.
У члану 3. у табели планирани капитални издаци буџетских корисника за 2018. под
редним бројем 3, економска класификација 511, додаје се пројекат Изградња моста на
општинском путу ОП бр. 139-19 (светопетарски пут)преко Пардичке реке и регулација дела
Пардичке реке, износ у колони за 2018 „10.743.000“.
II – ПОСЕБАН ДЕО
Члан 3.
У члану 4. износ „27.000.000“ замењује се износом „40.578.000” и врши се прерасподела
у колони 7 извор финансирања 01 Одлуке
Раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ, ПРОГРАМ 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ
ВЛАСТИ, програмска активност 2101-0001-Функционисање скупштине, функција 110-Извршни и
законодавни органи, економска класификација 417-Одборнички додатак брише се, економска
класификација 423-Услуге по уговору, износ „1.900.000“, замењује се износом „2.310.000“.
Раздео 2 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ПРОГРАМ 16-ПОЛИТИЧКИ
СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ, програмска активност 2101-0002-Функционисање извршних
органа, функција 111-Извршни и законодавни органи, економска класификација 464-Трансфери
Националној служби за запошљавање, брише се.

Раздео 3 ОПШТИНСКА УПРАВА, ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ,
програмска активност 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина,
функција 130-Опште услуге, додаје се економска класификација 464-Трансфери Националној
служби за запошљавање у износу „700.000“.
У члану 4. извор финансирања 13 у колони 9 Одлуке, врши се прерасподела и то
Раздео 3 ОПШТИНСКА УПРАВА, ПРОГРАМ 1. УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ, програмска активност 1101-0003-Управљање грађевинским земљиштем,
функција 620-Развој заједнице, економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти,
износ „350.000“ замењује се износом „935.000“, додаје се економска класификација 541Земљиште у износу од „360.000“. Додаје се програмска активност 1101-0004-Стамбена
подршка, функција 620-Развој заједнице, економска класификација 511-Зграде и грађевински
објекти у износу од „1.850.000“, ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ, програмска активност
1102-0008-Управљање снабдевањем водом за пиће, функција 630-Водоснабдевање, додаје се
економска класификација 541-Земљиште у износу „40.000“. ПРОГРАМ 7 УПРАВЉАЊЕ
САОБРАЋАЈЕМ И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА, додаје се пројекат 0701-П2-Изградња
моста на општинском путу ОП бр. 139-19 (светопетарски пут)преко Пардичке реке и регулација
дела Пардичке реке, функција 451-Друмски саобраћај, економска класификација 511-Зграде и
грађевински објекти, износ „10.743.000“
III – ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 4.
У нормативном делу Одлуке, у чану 24. реч „председник“ замењује се речју „скупштина“
Члан 5.
Одлуку доставити Министарству финансија Управи за Трезор Ражањ и објавити у
„Службеном листу Општине Ражањ“.
Члан 6.
Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања, а примењиваће се од 01. јануара 2018.
године.
Број: 400-35/18-11
У Ражњу, 13.02.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ

ПРЕДСЕДНИК
Миодраг Рајковић,с.р.

OБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПРАВНИ ОСНОВ
Закон о буџетском систему
Закон о локалној самоуправи,
Статут Општине Ражањ
Одредбама члана 47. Закона о буџетском систему уређена је измена и допуна Одлуке о
буџету – ребелансу буџета која – се доноси по поступку за доношење Одлуке о буџету.
Начелник општинске управе је поднео захтев 01.02.2017.године за коришћење средстава из
нераспоређених вишкова и то за следеће намене и по следећим основама.
1. Општина Ражањ је потписала Уговор о правима и обавезама Канцеларије за
управљање јавним улагањима (у даљем тексту: Канцеларија) и општине Ражањ у реализацији
пројекта „Изградња моста на општинском путу ОП бр. 139-19(Светопетарски пут) преко
Пардичке реке и регулације дела Пардичке реке“ 23.10.2017. године.
Према плану, активности и плаћања по овом уговору требала су да се заврше до краја
2017. године и сва плаћања,везана за радове требала су да се врше директно преко
Канцеларије.
Међутим, до краја године није исплаћена ни једна ситуација већ је уговорен продужетак
рокова за изградњу. У вези са тим Општина Ражањ са Канцеларијом закључила је Анекс
уговора везан за горе поменути уговор, заведен под бројем 110-142/2017-01 од 21.12.2017.
године, по коме Канцеларија врши плаћање на рачун јединице локалне самоуправе која, у
складу са уговором о јавној набавци, врши плаћање извођачу радова.
Како је овај анекс закључен након усвајања Одлуке о буџету за 2018. годину, ова
средства нису буџетирана, тј. предвиђена у Одлуци о буџету за 2018.годину
Средства су уплаћена на наменски рачун Општине Ражањ у износу од 10.597.231
динара крајем прошле године. Неопходно је ова средства уврстити у Одлуци о буџету за 2018.
годину како би се омогућило плаћање за изведене радове. Поред ових трошкова реализација
набавке захтева и плаћање трошкова наздорног органа, те је укупан износ који треба издвојити
из вишкова 10.743.000. динара. Средства су распоређена у оквиру Програма 7. Посебног дела
Одлуке о буџету општине Ражањ за 2018. Годину на економској класификацији 511-Зграде и
грађевински објекти.
2. По пресуди Општинског суда у Алексинцу број II П бр. 50/08, општина Ражањ се
обавезује да тужиоцу, сада пок. Живадиновић Радомиру, на име штете у виду избгубљене
добити због немогућности коришшћења локала и стана у пословно стамбеној згради „Моравка“
исплате укупан износ од 1.168.276,50 динара закључно са 19.06.2009.године. Након тога
закључен је уговор бр. 110-31/2011 од 03.03.2011. године по коме фонд за грађевинско
земљиште, путеве и изградњу општине Ражањ има обавезу да на име изгубљене добити
(накнаде штете) сада пок. Живадиновић Радомиру исплаћује месечну накнаду од 142 евра по
средњем курсну НБС на дан уплате.
Ова накнада се плаћа из разлога немогућности коришћења, а кривицом Општине
Ражањ,стана и локала који је власништво сада већ наследника покојног Радомира
Живадиновића, Невенке Живадиновић. Како би се избегло месечно плаћање, у току су
процедуре око доношења скупштинских одлука о куповини ових непокретности, с обзиром да је
власник понудио Општини Ражањ продају истих. Према процени пореске управе вредност ових
непокретности је 604.800 динара за пословни простор и 1.152.000 динара за стамбени простор.
Како би се након спроведених процедура извршила набавка ових непокретности неопходно је
из вишкова издвојити средства и буџетирати их за покриће ових трошкова у износу од
1.757.000. динара. Поред ових трошкова предвиђени су други трошкови везани за ову набавку
(порез на пренос апсолутних права и сл.) тако да се за укупну набавку предвидео износ од
1.850.000. динара из нераспоређених вишкова и билансирао у Одлуци о буџету општине
Ражањ за 2018. годину у оквиру програма 1. Програмске активности 0004-Стамбена подршка на
економској класификацији 511-Зграде и грађевински објекти.
3. Скупштина општине Ражањ је на седници одржаној дана 18.12.2017.године донела
Решење о прибављању непокретности Анђелке Симчевић из Себечевца број 110-166/17-11 и то
Катастарску парцелу број 2458 КО Ражањ и породичну стамбену зграду број 1, све по листу
непокретности број 759 КО Ражањ. По овом решењу, за земљиште је неопходно издвојити
326.000 динара и за набавку породично стамбене зграде 561.000 динара а по процени пореског

органа. У вези са напред наведеним, рачунајући и друге трошкове набавке (порез на пренос АП
и друго), из вишкова у оквиру програма 1. Програмске активности 0003-управљање
грађевинским земљиштем на економској класификацији 541-Земљиште издвојено 350.000
динара и на економској класификацији 511-Зграде и грађевински објекти издвојено 585.000
динара.
Поред овога, на економској класификацији 541-Земљиште у оквиру исте програмске
активности издвојено је још 10.000. динара за плаћање пореза на пренос апсолутних права за
парцеле које су добијене на основу уговора о поклону у новембру и децембру прошле године и
решења о набавци непокретности по основу поклона број 46-89/17-11 од 18.12.2017. године.
4. На основу информације о локацији број 350-59/17-02 од 14.12.2017. године издате од
Одељења за друштвене делатности, општу управу, правне и заједничке послове Општинске
управе општине Ражањ, Одсека за урбанизам и изградњу, катастарска парцела бр. 2619 КО
Витошевац налази се у грађевинском подручју и на том делу парцеле планирана је изградња
резервоара за воду „Витошевац“ за потребе снабдевања водом становника насеља Витошевац.
Грађевинска парцела резервоара обухвата кат. Парцелу 2619 КО Витошевац која је у
приватном власништву и део кат. Парцеле 9661/2 КО Витошевац, која представља
некатегорисани пут у јавној својини , са кога се приступа парцели резервоара. На основу
изнетог, а према процени пореске управе-експозитуре у Ражњу вредност ове парцеле (КП 2619)
је 33.000. Поред ових трошкова из вишкова су предвиђена и средства за друге трошквое везане
за набавку ове парцеле, тако да су се у оквиру програма 2. Комуналне делатности, програмске
активности 0008-Управљање водом за пиће, билансирала средсртва у износу од 40.000
динара.
По препоруци Државне ревизорске институције и у циљу усклађивања са законским
одредбама извршене су следеће измене и допуне у Одлуци о буџету општине Ражањ за 2018.
годину:
- У општем делу одвојене су категорије расхода из групе 48 од средстава сталне и
текуће буџетске резерве које су предвиђене на групи расхода 49.
- Средства намењена за посланички додатак
пребачена су са економске
класификације 417-Одборнички додатка на економску класификацију 423-Услуге по
уговору
- Средства намењена за суфинансирање програма запошљавања који се спроводи у
сарадњи са Националном службом за запошљавање пребачена су са раздела
2.Председник општине, на раздео 3. Општинска управа, у оквиру функције 130Опште услуге на економској класификацији 464-Трансфери НСЗ.
- У нормативном делу у чл. 24 Одлуке о буџету општине Ражањ за 2017.годину, за
финансирање дефицита текуће ликвидности извршена је измена по којој
задуживање не може да врши председник општине већ Скупштина општине.

