
нацрт

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 ______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 Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине под тачком 4. Трансфери, 
економска класификација 733, износ „202.840.000“ мења се износом „203.480.000“.

У табели под 1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ, 1.1. Расходи за запослене, економска класификација 41, инос 
„64.260.000“, замењује се износом „64.510.000“, 1.2. Коришћење роба и услуга, економска класификација 
42, износ „104.847.000“, замењује се износом „111.181.000“, под 3. Издаци за набавку нефинасијске 
имовине, економска класификација 5. износ „50.899.000“ замењује се износом  „107.324.000“ и 
Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (класа 3, извор финансирања 13), износ „47.228.000“, 
замењује се износом „109.597.000“. 

У Општем делу – Програмска класификација расхода у колони 4 – Средства из буџета, код 
програма 7-Управљање саобраћајем и саобраћајна инфраструктура, износ „34.299.000“ замењује се 
износом „34.049.000“, код програмске активности 0701-0002-Управљање и одржавање саобраћајне 
инфраструктуре, износ „34.299.000“ замењује се износом „34.049.000“. Код програма 11-Социјална и 
дечија заштита износ „11.110.000“, замењује се износом „11.750.000“, код програмске активности 0901-
0003-Дневне услуге у заједници, износ „2.000.000“, замењује се износом „2.640.000“. Код програма 15-
Локална самоуправа, износ „80.524.000“, замењује се износом „80.774.000“, програмска активност 0602-
0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, износ „67.704.000“, замењује се износом 
„67.954.000“. 

У колони 6 - Сопствени и други приходи код програма 1-Урбанизам и просторно планирање, износ 
„5.395.000“, замењује се износом „15.995.000“, програмска активност 1101-0001-Просторно и урбанистичко 
планирање, износ „1.550.000“, замењује се износом „2.075.000“, програмска активност 1101-0003-
Управљање грађевинским земљиштем, износ „1.845.000“, замењује се износом „11.920.000“. Код програма 
2-Комунална делатност, износ „1.040.000“, замењује се износом „26.131.000“, програмска активност 1102-
0001-Управљање/одржавање јавним осветљењем, износ „0“, замењује се износом „14.935.000“, 
програмска активност 1102-0008-Управљање снабдевањем водом за пиће, износ „1.040.000“, замењује се 
износом „11.196.000“. Код програма 6-Заштита животне средине, износ „400.000“, замењује се износом 
„800.000“, програмска активност 0401-0003-Заштита природе, износ „0“, замењује се износом „400.000“. 
Код програма 7-Управљање саобраћајем и саобраћајна инфраструктура, износ „17.404.000“ замењује се 
износом „42.682.000“, код програмске активности 0701-0002-Управљање и одржавање саобраћајне 
инфраструктуре, износ „850.000“ замењује се износом „26.128.000“. Код програма 13-Развој културе и 
информисања, износ „197.000“, замењује се износом „1.197.000“, програмска активност 1201-0003-
Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа, износ „0“, замењује се 
износом „1.000.000“. 

Члан 2.
У члану 2. износ „275.865.000“, замењује се износом „276.505.000“, износ „323.093.000“, замењује се 

износом „386.102.000“ a износ: „47.228.000“, замењује се износом „109.597.000”.

II – ПОСЕБАН ДЕО
                                                                       Члан 3.
У члану  4. износ “270.843.000“ замењује се износом „271.483.000“, износ „47.228.000“ замењује се 

износом „109.597.000” 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 411-Плате, додаци и накнаде запослених, износ „28.886.000“, замењује 
се износом „29.098.000“, економска класификација 412-Социјални доприноси на терет послодавца, износ 
„5.179.000“, замењује се износом „5.217.000“. ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА, програмска 
активност 0901-0003-Дневне услуге у заједници, функција 020-Старост, економска класификација 424-
специјализоване услуге, износ „2.000.000“, замењује се иносом „2.640.000“. ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ, програмска активност 1102-0001-Управљање/одравање јавним осветљењем, функција 640-
Улична расвета, економска класификација 423-Услуге по уговору, износ „5.000.000“ се брише, додаје се 
економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање у иносу „5.000.000“. ПРОГРАМ 7 
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА, програмска активност 0701-0002-
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 451-Друмски саобраћај, економска 
класификација 423-Услуге по уговору, износ „29.000.000“, замењује се износом „0“, економска 
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класификација 425-Текуће поправке и одржавање, износ „3.800.000“, замењује се иносом „32.800.000“, 
економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти, износ „949.000“, замењује се износом 
„699.000“.

У члану 4. извор финансирања 13 у колони 9 Одлуке, врши се прерасподела и то
Раздео 3 ОПШТИНСКА УПРАВА, ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА, програмска 

активност 1201-0003-Унапређење система очувања и представљања културно историјског наслеђа, 
функција 820-Услуге културе, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти, износ „0“, 
замењује се износом „1.000.000“. ПРОГРАМ 1. УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ, програмска 
активност 1101-0001-Просторно и урбанистичко планирање, функција 620-Развој заједнице, економска 
класификација 515-Нематеријална имовина, износ „1.550.000“, замењује се износом „2.075.000“, 
програмска активност 1101-0003-Управљање грађевинским земљиштем, функција 620-Развој заједнице, 
економска класификација  511-Зграде и грађевински објекти, износ „935.000“, замењује се износом 
„11.010.000“. ПРОГРАМ 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, програмска активност 0401-0001-Заштита 
природе, функција 540-Заштита биљног и животињског света и крајолика,економска класификација 541-
Земљиште, износ „0“, замењује се износом „400.000“, ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ, програмска 
активност 1102-0008-Управљање снабдевањем водом за пиће, функција 630-Водоснабдевање, економска 
класификација 511-Зграде и грађевински објекти, износ „1.000.000“, замењује се износом „11.156.000“, 
програмска активност 1102-0001-Управљање/одржавање јавним осветљењем, функција 640-Улична 
расвета, економска класификација 512-Опрема, износ „0“, замењује се износом „14.935.000“. ПРОГРАМ 7 
ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА, програмска активност 0701-0002-
Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, функција 451-Друмски саобраћај, економска 
класификација 425-Текуће поправке и одржавање, износ „0“, замењује се иносом „5.694.000“, економска 
класификација 511-Зграде и грађевински објекти, износ „850.000“, замењује се износом „20.434.000“.

III – ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
                 Члан 4.

Одлуку доставити Министарству финансија  Управи за Трезор Ражањ и објавити у „Службеном 
листу Општине Ражањ“.
                                                                                      Члан 5.

Ова  Одлука ступа на снагу даном објављивања, а примењиваће се од 01. јануара 2018. године.

Број: 400-____/18-11
У Ражњу,_____________2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ

ПРЕДСЕДНИК
       Миодраг Рајковић,с.р.
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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 09.05.2018.године за промене у апропријацијама буџета 
и  коришћење средстава из нераспоређених вишкова и то за следеће намене и по следећим основама. 

1. У оквиру Програма 15. Код општинске управе, на економским класификацијама 411 и 412 
извршeно je буџетирање средстава за увећање масе за зараде радника а по основу одобрења 
Министарства финансија број 401-00-00517/2018-03 од 12.02.2018. године у износу од 250.000 динара.
2. У оквиру програма 11-Социјална и дечија заштита, програмска активност 0901-0003-Дневне услуге 
у заједници, функција 020-Старост да се изврши буџетирање средстава која су одобрена од стране 
Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Првобитном одлуком о буџету 
предвиђено је да ће износ ових средстава бити 1.900.000 динара. Како је уговором број 401-2/18-01 од 
09.02.2018. године предвиђен већи износ (2.540.786 динара), неопходно је да се за износ  разлике 
повећају средства у буџету, како је и предвиђено овим уговором.
3. Због усклађивања са законским одредбама и препорукама Државне ревизорске институције, а по 
захтеву Начелника општинске управе,средства опредељена у оквиру програма 2: Комуналне делатности, 
у оквиру програмске активности 1102-0001-Управљање/одржавање јавном расветом на економској 
класификацији 423-услуге по уговору, пребацују се на економску класификацију 425-Текуће поправке и 
одржавање (врши се прерасподела одобрених средстава). Са истим образложењем, извршена је 
прерасподела средстава и у оквиру програма 7: Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, 
програмска активност 0701-0002-Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, тј. пребачена су 
средства са економске класификације 423-услуге по уговору на економску класификацију 425-текуће 
поправке и одржавање. На економској класификацији 511-Зграде и грађевински објекти, из извора 
финансирања 01-Приходи буџета, смањена су средства за износ опредељен за повећање масе за зараде 
радника, а умањена средства су надокнађена из расподеле вишкова из ранијих година.
4. Расподела вишкова средстава вршена је у складу са Стратегијом одрживог развоја општине 
Ражањ за период 2014-2023.године и захтевом начелника општинске управе и то за следеће активности:
-према тачки 1.1.1.11 из акционог плана горе поменуте стратегије опредељују се средства за: 
1. Изградњу дела улице 13. Октобар од зграде фк „Буковика“ до улице Др.Милорад 
Михајловић“(10.259.000)
2. Изградња тротоара у делу улице 13.октобар од дома културе до зграде фк Буковика (1.726.000)
3. Изградња тротоара у улици Страхиње Симоновића (915.000)
4. Проширење моста у улици Првомајској (714.000)
5. Изградња улице у Скорици од М.Нешића до Дома културе (1.764.000)
6. Уређење парикинг простора иза јавног ВЦ-а на КП 1992 у Ражњу (3.956.000)
-према тачки 1.1.4.2 из акционог плана Стратегије опредељују се средства за даље уређење атарских 
путева на територији општине Ражањ (5.694.000) у насељеним местима Шетка,Грабово и Маћија
-Према активностима из акционог плана, тачка 3.3.3.3 издвајају се додатна средства за куповину 
земљишта у Прасковчу за изградњу насипа, с обзиром да су новом проценом пореске управе дате нове 
цене по којима мора да се врши поступак експропријације земљишта, а постојећа средства су недовољна, 
додаје се 400.000 динара.
-Према тачки 1.2.5.1 из Акционог плана Стратегије (Изградња,реконструкција и санација домова 
културе по месним заједницама), опредељују се средства за санирање дома културе у 
насељеном месту Претрковац у износу од 1 милион динара
-Сагласно тачки 1.2.1.2-Акционог плана  Стратегије одрживог развоја, опредељују се средства 
за реконструкцију секундарног водовода у насељеном месту Ражањ,1.фаза.(10.156.000)
-У циљу унапређења енергетске ефикасности у складу са стратегијом заштите животне средине 
општине Ражањ 2012-2022, издвајају се средства за замену постојеће, новом уличном (лед) 
расветом,чиме би се постигле уштеде у потрошњи електричне енергије и смањило 
неконтролисано коришћење природних ресурса.(14.935.000)
За потребе измештања музеја у оквиру комплекса „Моравка“ опредељено је по пројектно 
техничкој документацији 2.414.000 динара, за уређење трга у оквиру овог комплекса 4.079.000 
динара, за игралиште у Скорици-2.262.000 динара и за  суфинансирање изградње игралишта на 
отвореном у Ражњу, опредељено је 1.320.000 динара. Износи садрже и трошкове надзора на 
овим пројектима.  За потребе суфинансирања израде планске докуменације из вишкова је 
опредељено 525.000 динара.


