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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 16.08.2018. 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 „208.863.000“ 
мења се износом „213.773.000“. 

У табели под 1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ, 1.1. Расходи за запослене, економска 
класификација 41, износ „64.510.000“, замењује се износом „65.067.000“, 1.2. Коришћење 
роба и услуга, економска класификација 42, износ „111.181.000“, замењује се износом 
„107.829.000“, 1.5. Издаци за социјалну заштиту, економска класификација 47, износ 
„8.858.000“, замењује се износом „11.589.000“, 1.6. Остали расходи, економска 
класификација 48, износ “16.975.000“, замењује се износом „17.025.000“, 2.1. Трансфери, 
економска класификација 46, износ „68.002.000“, замењује се износом „68.052.000“, под 
3. Издаци за набавку нефинасијске имовине, економска класификација 5. износ 
„112.707.000“ замењује се износом  „117.581.000“.  

У Општем делу – Програмска класификација расхода у колони 4 – Средства из 
буџета, код програма 2-Комунална делатност, износ „20.380.000“, замењује се износом 
„18.880.000“, програмска активност 1102-0001-Управљање/одржавање јавним 
осветљењем, износ „12.500.000“, замењује се износом „11.000.000“, код програма 7-
Управљање саобраћајем и саобраћајна инфраструктура, износ „34.127.000“ замењује се 
износом „35.627.000“, код програмске активности 0701-0002-Управљање и одржавање 
саобраћајне инфраструктуре, износ „34.049.000“ замењује се износом „35.549.000“. Код 
програма 8-Предшколско образовање и васпитање, износ „26.917.000“, замењује се 
износом „31.827.000“, додаје се пројекат 2001-П1-Суфинансирање мера популационе 
политике ЈЛС, у износу „4.910.000“. Код програма 13-Развој културе и информисања, 
износ „12.784.000“ замењује се износом „12.898.000“, програмска активност 1201-0001-
Функционисање локалних установа културе, износ „9.284.000“ замењује се износом 
„9.398.000“. Код програма 15-Локална самоуправа, износ „80.879.000“, замењује се 
износом „80.765.000“, програмска активност 0602-0001-Функционисање локалне 
самоуправе и градских општина, износ „67.954.000“, замењује се износом „67.840.000“.  

У колони 6 - Сопствени и други приходи код програма 1-Урбанизам и просторно 
планирање, износ „15.995.000“, замењује се износом „23.110.000“, програмска активност 
1101-0003-Управљање грађевинским земљиштем, износ „11.920.000“, замењује се 
износом „19.035.000“. Код програма 7-Управљање саобраћајем и саобраћајна 
инфраструктура, износ „42.682.000“ замењује се износом „35.440.000“, код програмске 
активности 0701-0002-Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре, износ 
„26.128.000“ замењује се износом „18.886.000“. Код програма 8-Предшколско 
образовање и васпитање, износ „4.825.000“, замењује се износом „6.232.000“, додаје се 
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пројекат 2001-П1-Суфинансирање мера популационе политике ЈЛС, у износу 
„1.407.000“. Код програма 15-Локална самоуправа, износ „14.898.000“ замењује се 
износом „13.618.000“, код пројекта 0602-П1- Грађевински радови на регулацији дела 
корита средње реке у Смиловцу на делу кат. парцеле бр.5860 Ко Смиловац, износ 
„8.448.000“ замењује се износом „7.168.000“ 

Члан 2. 
У члану 2. износ „281.888.000“, замењује се износом „286.798.000“, износ 

„391.485.000“, замењује се износом „396.395.000“. 
 
II – ПОСЕБАН ДЕО 
                                                                                 Члан 3. 
У члану  4. износ “276.866.000“ замењује се износом „281.776.000“ 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 „29.098.000“, замењује се износом „29.001.000“, 
економска класификација 412-Социјални доприноси на терет послодавца, износ 
„5.217.000“, замењује се износом „5.200.000“, економска класификација 482-Порези, 
обавезне таксе и казне, износ „800.000“, замењује се износом „1.000.000“, економска 
класификација 485-Накнада штете за повреде или штете нанете од стране државних 
органа, износ „300.000“, замењује се износом „100.000“. ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И 
ДЕЧИЈА ЗАШТИТА, програмска активност 0901-0003-Дневне услуге у заједници, 
функција 020-Старост, економска класификација 424-Специјализоване услуге, износ 
„2.640.000“, замењује се износом „0“, додаје се економска класификација 472-Накнаде 
за социјалну заштиту из буџета у износу „2.640.000“. ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНА 
ДЕЛАТНОСТ, програмска активност 1102-0001-Управљање/одржавање јавним 
осветљењем, функција 640-Улична расвета, економска класификација  425-Текуће 
поправке и одржавање, износ „5.000.000“, замењује се износом „3.500.000“. 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 „32.800.000“, замењује се иносом „34.300.000“. 
Додаје се ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ, додаје се 
пројекат 2001-П1-Суфинансирање мера популационе политике ЈЛС, функција 911-
Предшколско образовање, економска класификација 423-Услуге по уговору у износу 
„110.000“, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти у износу 
„4.800.000“. 

Раздео 3 (3.1) ДОМ КУЛТУРЕ РАЖАЊ, ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И 
ИНФОРМИСАЊА, програмска активност 1201-0001-Функционисање локалних 
установа културе, функција 820-Услуге културе, економска класификација 411-Плате, 
додаци и накнаде запослених, износ „2.043.000“, замењује се износом „2.140.000“, 
економска класификација 412-Социјални доприноси на терет послодавца, износ 
„365.000“, замењује се износом „382.000“. 

Раздео 3 (3.3) МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА, 
програмска активност 0602-0002-Функционисање месних заједница, функција 160-
Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, економска класификација 421-
Стални трошкови, износ „530.000“, замењује се износом „730.000“, економска 
класификација 425-Текуће поправке и одржавање, износ „3.770.000“, замењује се 
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износом „3.670.000“, економска класификација 426-Материјал, износ „2.720.000“, 
замењује се износом „2.620.000“. 

Раздео 3 (3.4) ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ РАЖАЊ, 
ПРОГРАМ 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА, програмска активност 1502-0001-Управљање 
развојем туризма, функција 473-Туризам, додаје се економска класификација 411-
Плате, накнаде друга примања запослених у износу „421.000“, додаје се економска 
класификација 412-Социјални доприноси на терет послодавца у износу „76.000“, додаје 
се економска класификација 415-Накнаде трошкова запослених у износу „60.000“, 
додаје се економска класификација 421-Стални трошкови у износу „100.000“, додаје се 
економска класификација 422-Трошкови путовања у износу „10.000“, економска 
класификација 423-Услуге по уговору, износ „1.000.000“, замењује се износом „330.000“, 
економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање, износ „1.100.000“, 
замењује се износом „600.000“, економска класификација 426-Материјал, износ 
„900.000“, замењује се износом „650.000“, додаје се економска класификација 465-
Остале дотације и трансфери по закону у износу „50.000“, додаје се економска 
класификација 512-Машине и опрема у износу „703.000“. 

У члану 4. извор финансирања 13 у колони 9 Одлуке, врши се прерасподела и то 
Раздео 3 ОПШТИНСКА УПРАВА, ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 

УПРАВЕ, пројекат 0602-П1- Грађевински радови на регулацији дела корита средње 
реке у Смиловцу на делу кат. парцеле бр.5860 Ко Смиловац, функција 620-Развој 
заједнице, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти, износ 
„8.448.000“, замењује се износом „7.168.000“. 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 „11.010.000“, замењује се износом „16.975.000“, 
економска класификација 541-Земљиште, износ „910.000“, замењује се износом 
„2.060.000“. ПРОГРАМ 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА 
ИНФРАСТРУКТУРА, програмска активност 0701-0002-Управљање и одржавање 
саобраћајне инфраструктуре, функција 451-Друмски саобраћај, економска 
класификација 511-Зграде и грађевински објекти, износ „20.434.000“, замењује се 
износом „13.192.000“. ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА, пројекат 
0901-П1-Унапређење социјалне заштите у општини Ражањ, функција 020-Старост, 
економска класификација 421-Стални трошкови, износ „36.000“, замењује се износом 
„7.000“, економска класификација 426-Материјал, износ „85.000“, замењује се износом 
„25.000“, економска класификација 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета, износ 
„6.358.000“, замењује се износом „6.449.000“, економска класификација 512-Машине и 
опрема, износ „1.383.000“, замењује се износом „1.381.000“. Додаје се ПРОГРАМ 8 
ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ, додаје се пројекат Суфинансирање 
мера популационе политке ЈЛС, функција 911-Предшколско образовање, додаје се 
економска класификација 423-Услуге по уговору у износу „27.000“, економска 
класификација 511-Зграде и грађевински објекти у износу „1.380.000“. 

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 
„580.000“, замењује се износом „680.000“, економска класификација 422-Трошкови 
путовања, износ „180.000“, замењује се износом „230.000“, економска класификација 
424-Специјализоване услуге, износ „100.000“, замењује се износом „150.000“, економска 
класификација 425-Текуће поправке и одржавање, износ „50.000“, замењује се износом 
„100.000“, економска класификација 426-Материјал, износ „100.000“, замењује се 
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износом „400.000“, економска класификација 482-Порези, обавезне таксе и казне, износ 
„0“, замењује се износом „50.000“, економска класификација 511-Зграде и грађевински 
објекти, износ „2.000.000“, замењује се износом „1.400.000“. 
 

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: 400-326/18-11 
У Ражњу, 16.08.2018. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ 
 
     ПРЕДСЕДНИК 

       Миодраг Рајковић, с. р.  
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