
На основу члана 63. 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 29.03.2018. године, доноси  
 
 
 

О Д Л У К У 
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, 1.2. Коришћење роба и услуга, економска класиджфикација 42, износ 
„103.847.000“, замењује се износом „104.847.000“, тачка 1.7. Средства резерви, мења се и гласи Текућа 
буџетска резерва, економска класификација 49, износ „4.000.000“, додаје се тачка 1.8 Стална буџетска 
резерва, економска класификација 49, износ „1.000.000“, под 3. Издаци за набавку нефинасијске имовине, 
економска класификација 5. износ „45.249.000“ замењује се износом  „50.899.000“ и Нераспоређени вишак 
прихода из ранијих година (класа 3, извор финансирања 13), износ „40.578.000“, замењује се износом 
„47.228.000“. У табели „Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине“ под тачком 3. 
Донације, економска класификација 731+732, износ „8.862.000“ мења се износом „6.022.000“, а под тачком 
4. Трансфери, економска класификација 733, износ „200.000.000“ мења се износом „202.840.000“. 

 
 
У Општем делу – Програмска класификација расхода у колони 4 – Средства из буџета, код 

програма 8–Предшколско образовање и васпитање, износ „24.077.000“, замењује се износом „26.917.000“, 
програмска активност 2001-0001-Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, 
износ „24.077.000“, замењује се износом „26.917.000“, код Програма 13'-Развој културе и информисања, 
износ „15.034.000“, замењује се износом „12.784.000“, програмска активност 1201-0003-Унапређење 
система очувања и представљања културно-историјског наслеђа, износ „2.250.000“ се брише. Код 
програма 15-Локална самоуправа, износ „78.274.000“, замењује се износом „80.524.000“, програмска 
активност 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, износ „65.454.000“, 
замењује се износом „67.704.000“. 

У колони 6 - Сопствеи и други приходи код програма 1-Урбанизам и просторно планирање, износ 
„4.695.000“, замењује се износом „5.395.000“, програмска активност 1101-0003-Управљање грађевинским 
земљиштем, износ „1.295.000“, замењује се износом „1.845.000“, програмска активност 1101-0004-
Стамбена подршка, износ „1.850.000“, замењује се износом“2.000.000“. Код програма 8–Предшколско 
образовање и васпитање, износ „7.665.000“, замењује се износом „4.825.000“, програмска активност 2001-
0001-Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања, износ „7.665.000“, замењује 
се износом „4.825.000“. Код програма 15-Локална самоуправа, износ „8.948.000“, замењује се износом 
„14.898.000“, програмска активност 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, 
износ „500.000“, замењује се износом „6.450.000“. 

Члан 2. 
У члану 2. износ „316.443.000“, замењује се износом „323.093.000“ a износ: „40.578.000“, замењује се 

износом „47.228.000”. 
 
II – ПОСЕБАН ДЕО 
                                                                       Члан 3. 
У члану  4. износ “268.003.000“ замењује се износом „270.843.000“, износ “7.862.000“ замењује се 

износом „5.022.000“, износ „40.578.000“ замењује се износом „47.228.000” и врши се прерасподела у 
колони 7 извор финансирања 01 Одлуке 

Раздео 3 ОПШТИНСКА УПРАВА, ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ, програмска 
активност 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130-Опште 
услуге, економска класификација 481-Дотације невладинимим организацијама, износ „1.000.000“, замењује 
се износом „3.250.000“. 

Раздео 3 (3.1) ДОМ КУЛТУРЕ, ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА, програмска 
активност 1201-0003-Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа, 
функција 820-Услуге културе, економска класификација 481-Дотације невладиним организацијама, износ 
„2.250.000“ се брише. 

Разздео 3 (3.2) ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛЕПТИРИЋИ“, ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО 
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ, програмска активност 2001-0001-Функционисање и остваривање 
предшколског васпитања и образовања, функција 911-Предшколско образовање, економска 
класификација 421-Стални трошкови, износ „810.000“, замењује се износом „1.510.000“, економска 
класификација 422-Трошкови путовања, износ „0“, замењује се износом „20.000“, економска класификација 
423-Услуге по уговору, износ „100.000“, замењује се износом „660.000“, економска класификација 424-
Специјализоване услуге, износ „200.000“, замењује се износом 250.000“, економска класификација 425-



Текуће поправке и одржавање, износ „400.000“, замењује се износом „500.000“, економска класификација 
426-Материјал, износ „1.450.000“, замењује се износом „2.820.000“, економска класификација 482-Порези, 
обавезне таксе и казне, износ „0“, замењује се износом „40.000“. 

У члану 4, извор финансирања 04 у колони 8 Одлуке, врши се прерасподела и то 
Разздео 3 (3.2) ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛЕПТИРИЋИ“, ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ, програмска активност 2001-0001-Функционисање и остваривање 
предшколског васпитања и образовања, функција 911-Предшколско образовање, економска 
класификација 423-Услуге по уговору, износ „650.000“, замењује се износом „0“. 

У члану 4, извор финансирања 07 у колони 9 Одлуке, врши се прерасподела и то 
Разздео 3 (3.2) ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛЕПТИРИЋИ“, ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ, програмска активност 2001-0001-Функционисање и остваривање 
предшколског васпитања и образовања, функција 911-Предшколско образовање, економска 
класификација 421-Стални трошкови, износ „1.280.000“, замењује се износом „580.000“, економска 
класификација 422-Трошкови путовања, износ „200.000“, замењује се износом „180.000“, економска 
класификација 423-Услуге по уговору, износ „920.000“, замењује се износом „360.000“, економска 
класификација 424-Специјализоване услуге, износ „150.000“, замењује се износом 100.000“, економска 
класификација 425-Текуће поправке и одржавање, износ „150.000“, замењује се износом „50.000“, 
економска класификација 426-Материјал, износ „1.470.000“, замењује се износом „100.000“, економска 
класификација 482-Порези, обавезне таксе и казне, износ „40.000“, замењује се износом „0“. 

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  541-Земљиште, износ „360.000“, замењује се износом „910.000“. Програмска 
активност 1101-0004-Стамбена подршка, функција 620-Развој заједнице, економска класификација 511-
Зграде и грађевински објекти износ „1.850.000“, замењује се износом „2.000.000“. ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ 
ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ, програмска активност 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина, функција 130-Опште услуге, економска класификација 426-Материјал, износ „0“, замењује се 
износом „1.000.000“, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти, износ „0“, замењује се 
износом „3.300.000“, економска класификација 512-Опрема, износ „0“, замењује се износом „1.650.000“. 

У члану 4. извор финансирања 16 у колони 9 Одлуке, врши се измена и то 
Разздео 3 (3.2) ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛЕПТИРИЋИ“, ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО 

ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ, програмска активност 2001-0001-Функционисање и остваривање 
предшколског васпитања и образовања, функција 911-Предшколско образовање, економска 
класификација 423-Услуге по уговору, износ „0“, замењује се износом „650.000“. 

 
III – ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 

Члан 4. 
 У нормативном делу Одлуке,  после члана 30. додаје се нови члан 31. који гласи: Јавна предузећа 
и други облици организовања чији је оснивач Општина Ражањ дужни су да најкасније до 31. октобра 
текуће буџетске године део од најмање 5% добити односно вишка прихода над расходима по завршном 
рачуну за 2017. годину уплате у буџет Општине Ражањ.  
 Постојећи члан 31. постаје члан 32. а постојећи члан 32 постаје члан 33.   

               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: 400-119/18-11 
У Ражњу, 29.03.2018. године 
 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ 
 

 
ПРЕДСЕДНИК 

          Миодраг Рајковић,с.р. 
 
 
 
 
 
 
 
 



O Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
ПРАВНИ ОСНОВ 
 

Закон о буџетском систему 
Закон о локалној самоуправи, 
Статут Општине Ражањ 
Закон о јавним предузећима 

Одредбама члана 63. 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 19.03.2018. године за коришћење средстава из 

нераспоређених вишкова и то за следеће намене и по следећим основама.  
 
1. У оквиру Програма 15. Код општинске управе, на позицији 511-Зграде и грађевински објекти, 

предвиђена су из вишкова средства у износу од 3.300.000 динара. Средства су потребна за 
следеће: 

 
- Уређење крова и фасаде на згради у којој се налази Центар за социјални рад  и за трошкове 

надзора на овим радовима  
- За израду пројекта Енергетске ефикасности старе зграде општине  
- За трошкове техничког пријема објекта и  израде енергетског пасоша  
- Трошкове израде техничке контроле пројектне документације  

 
За потребе набавке материјала (додатна средства за канцеларијски материјал, стручну 

литературу, средства за чишћење, алати и потрошни материјал, грађевински материјал и грађевинска 
столарија, вреће за чишћење, одећа ,обућа, изводи из матичних књига рођених) издвојено је из вишкова 
милион динара. 

За потребе набавке машине и опреме (рачунари, апарати за домаћинство, клима уређаји, 
електричне машине и апарати) неопходно је из нераспоређених вишкова Одлуком о буџету за 2018. 
Годину обезбедити на позицији 512-машине и опрема додатна средства у износу од 1.650.000 динара  

2. Због усклађивања са законским одредбама и препорукама Државне ревизорске институције, а по 
захтеву Начелника општинске управе,средства опредељена за дотације удружењима грађана из 
области културе која су буџетирана у Глави 3.1-код Корисника Дом културе, пребачена су  на 
позцију дотација 481-Дотације НВО код корсиника Општинска управа у оквиру програма 15. 
Програмске активности 0602-0001-Функционисање локалне самоуправе, функција 130-Опште 
услуге 

3. Скупштина општине Ражањ је на сециници одржаној 13.02.2018.године донела Одлуку о 
прибављању непокретности у јавну својину општине Ражањ од Живадиновић Невенке из 
Београда, те је формирала Комисију за спровођење поступка. Буџетом општине за 2018.годину су 
предвиђена новчана средства за куповину предметних непокретности. Приликом спровођења 
поступка непосредне погодбе Комисија је утврдила да постоје неслагања у површини пословног и 
стамбеног простора, односно да је уместо 12м2 стварно стање пословног простора 14м2 и уместо 
32м2 стамбеног, стварно стање 33м2 стамбеног простора, што је спроведено и у катастру.  Како су 
настале промене у квадратури а процена пореске извршена је по м2 поменутог стамбеног и 
пословног простора, то су у буџету предвиђена додатна средства у износу од 150.000 динара како 
би се до краја спровео овај поступак. 

4. Планом генералне регулације Ражња („Сл.лист општине Ражањ11/2012) на простору који је 
обухваћен пројектом препарцелације (који обухвата парцеле 1916,1915 и део к.п.бр. 1914,део к.п. 
бр. 2882/1 и део к.п. бр. 1931) планирано је земљиште јавне намене-образовање-основна школа и 
спортска сала у зони II-1 општа стамбена зона и улица. На основу процене Пореске управе-
Експозитуре Ражањ за предметну парцелу 1915 КО Ражањ која је предмет куповине у буџету се из 
нераспоређених вишкова из ранијих година определила средства за ову набавку у износу од 
550.000 динара. 

5. Сагласно члану 58. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник Р. Србије“, број 15/2016), Одлуком 
о буџету у нормативном делу, предвиђен је део добити које јавна предузећа морају да уплате на 
рачун буџета оснивача, уколико исту остваре. 

6. Општина Ражањ је 26.01.2018. године (број 401-1/18-01) потписала Споразум о коришћењу 
трансферних средстава из буџета Р. СРбије за 2018. Годину за припремни предшколски програм 
са Министарством просвете,науке и технолошког развоја. По овом споразуму, средства се не 
уплаћују директно предшколским установама, него на буџет општине, а затим по захтеву, преносе 
се предшколским установама. У вези са тим извршене су измене у погледу извора финансирања 
код предшколске установе „Лептирићи“ Ражањ, и за опредељен износ средстава извршене су 
измене у маси трансферних средстава, односно повећани су приходи из извора 01-Приходи 
буџета, за опредељен износ средстава. 

 


