
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, 101/2016 – др. Закон и 47/18), 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 ___________. 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 3. Донације, економска класификација 731+732, износ „6.862.000“ мења се 
износом „7.962.000“.

У табели под 1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ, 1.1 Расходи за запослене, износ „65.067.000“, замењује се износом „65.572.000“, 1.2. 
Коришћење роба и услуга, економска класификација 42, износ „109.374.000“, замењује се износом „109.077.000“, 2.1. Трансфери, 
економска класификација 46, износ „68.652.000“, замењује се износом „68.147.000“, под 3. Издаци за набавку нефинасијске имовине, 
економска класификација 5. износ „117.431.000“ замењује се износом  „118.828.000“. 

У Општем делу – Програмска класификација расхода у колони 4 – Средства из буџета, није био прерасподеле између 
програма, програмских активности и пројеката.

У колони 6 - Сопствени и други приходи, код програма 8-Предшколско образовање и васпитање, износ „7.072.000“, замењује 
се износом „8.172.000“, програмска активност 2001-0001.Функционисање предшколских установа износ „5.665.000“, замењује се износом 
„6.765.000“.

Члан 2.
У члану 2. износ „305.092.000“, замењује се износом „306.192.000“, износ „414.689.000“, замењује се износом „415.789.000“.

II – ПОСЕБАН ДЕО
                                                                                 Члан 3.
У члану  4. износ “5.862.000“ замењује се износом „6.962.000“ 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 423-Услуге по уговору, 
износ «7.750.000», замењује се износом «7.230.000», економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање, износ «1.600.000», 
замењује се износом «2.120.000», економска класификација 482-Порези, обавезне таксе и казне, износ «1.000.000», замењује се износом 
«1.100.000», економска класификација 483-Новчане казне и пенали по решењу судова, износ «250.000», замењује се износом «90.000», 
економска класификација 485-Накнада штете за повреде или штете нанете од стране државних органа, износ «100.000», замењује се 
износом «160.000».

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 411-Плате, накнаде и додаци запослених, износ „14.522.000“, замењује се износом „14.950.000“, 
економска класификација 412-Социјални доприноси на терет послодавца, износ „2.630.000“, замењује се износом „2.707.000“, економска 
класификација 465-Остале дотације и трансфери, износ „2.115.000“, замењује се износом „1.610.000“.

Раздео 3 (3.3) МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, ПРОГРАМ 15 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ УПРАВЕ, програмска активност 0602-0002-
Функционисање месних заједница, функција 160-Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, економска класификација, 425-
Текуће поправке и одржавање, износ „3.670.000“, замењује се износом „6.098.000“, економска класификација 426-Материјал, износ 
„2.620.000“, замењује се износом „192.000“.

Раздео 3 (3.4) ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ РАЖАЊ, ПРОГРАМ 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА, програмска активност 
1502-0001-Управљање развојем туризма, функција 473-Туризам, економска класификација 421-Стални трошкови, износ „100.000“, 
замењује се износом „10.000“, економска класификација 422-Трошкови путовања, износ „10.000“, замењује се износом „0“, економска 
класификација 423-Услуге по уговору, износ „330.000“, замењује се износом „583.000“, економска класификација 426-Материјал, износ 
„650.000“, замењује се износом „600.000“, економска класификација 512-Машине и опрема, износ „703.000“, замењује се износом 
„600.000“.

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, програмска активност 0602-0001-

Функционисање локалне самоуправе и градских општина, функција 130-Опште услуге, економска класификација 425-Текуће поправке и 
одржавање, износ „0“, замењује се износом „1.000.000“, економска класификација 426-Материјал, износ „1.000.000“, замењује се износом 
„0“.

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 „680.000“, замењује се износом „280.000“, економска класификација 
511-Зграде и грађевински објекти, износ „1.400.000“, замењује се износом „2.000.000“, економска класификација 512-Машине и опрема, 
износ „800.000“, замењује се износом „1.700.000“..

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.



O Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

ПРАВНИ ОСНОВ

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

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.

Туристичка организација општине Ражањ је поднела захтев 27.11.2018. године да се изврши прерасподела средстава у 
оквиру одобрених средстава овом буџетском кориснику. Средства опредељена за сталне трошкове, трошена су само за платни 
промет, а остатак намењен за трошкове електричне енергије није, с обзиром да се овај корисник још увек није преселио у 
просторијама зграде Моравке, где би иначе требало да буде седиште туристичке организације, те се већи део ових средстава 
преусмерава на економску класификацију 423-услуге по уговору. Такође, трошкови путовања, с обзиром да овај корисник до 
краја године неће имати потребе за ангажовањем ових средстава, преусмеравају се на конто 423-услуге по уговору. Део 
трошкова за материјал у износу од 50.000 динара и  за набавку машина и опреме у износу од 103.000 динара преусмерава се 
на конто 423-услуге по уговору. Увећање апропријације 423-услуге по уговору врши се због потреба учешћа на сајмовима где је 
неопходно да се плати закуп штанда и уговори превоз за учеснике сајма.

Предшколска установа „Лептирићи“ захтевом од 06.12.2018. године, а по одобрењу Министарства финансија број 401-00-
00517/2018-03 од 12.02.2018. године, врши преусмеравање дела средстава са конта 465-остале  дотације и трансфери на конта 
411-плате и зараде  и 412-социјлани доприноси на терет послодавца, ради увећање масе средстава за плате која се односи на 
плату возача.

У оквиру извора 13-вишкови из ранијих година, који су остварени код корисника ПУ „Лептирићи“, врши се прерасподела 
средстава због потребе набавке нове расвете за цео објекат, прибављања завесе и тепиха и набавке мобилијара за двориште 
вртића.

Начелник општинске управе је дана 07.12.2018.године поднео захтев за промену апропријација у буџету и то за повећање 
обима средстава за порезе и таксе, а због потребе измештања и пружања услуге прикључења на дистрибутивни систем 
елетричне енергије с обзиром да постојећи обим средстава није довољан. Такође због потребе надокнаде штете настале на 
њивама, приликом извођења радова на изградњи моста на општинском путу према селу Пардик, неопходно је издвојити 
додатна средства за те намене, с обзиром да постојећим оквиром не могу да се затворе ове обавезе. На основу овога захтева  
извршена је прерасподела средстава у оквиру конта класе 48.

У оквиру средстава из нераспоређених вишкова из ранијих година,код корисника општинска управа,  средства за набавку 
грађевинског материјала за текуће поправке и одржавање била су опредељена на економској класификацији 426-материјал.У 
оквиру извора 01-Приходи буџета била су распоређена средства за поправку одржавање рачунара на економској 
класификацији 423-услуге по уговору. По препоруци државне ревизорске институције,  а због правилне евиденције и извршења 
расхода, извшена је прерасподела ових средстава тј. пребачена су са економске класификације 426-материјал, на конто 425-
текуће поправке и одржавање, и код извора 01 са економске класификације 423-услуге по уговору на 425-текуће поправке и 
одржавање. Из истог разлога извршено је и пребацивање средстава код месних заједница са економске класификације 426-
материјал, на економску класификацију 425-Текуће поправке и одржавања, ради правилног планирања, извршавања и 
евидентирања трошкова за набавку материјала за потребе поправки и одржавања.


