На основу члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. Закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), 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 31.01.2019. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ РАЖАЊ ЗА 2019. ГОДИНУ
I – ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
У Одлуци о буџету општине Ражањ за 2019. годину („Службени лист Општине Ражањ, број 17/18), у табели Укупни приходи и
примања од продаје нефинансијске имовине под тачком 3. Донације, економска класификација 731+732, износ „2.170.000“ мења се
износом „6.295.000“.
У табели под 1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ, 1.2. Коришћење роба и услуга, економска класификација 42, износ „100.502.000“,
замењује се износом „100.651.000“, 1.5. Издаци за социјалну заштиту, економска класификација 47, износ „6.463.000“, замењује се
износом „12.673.000“, 1.6. Остали расходи, економска класификација 48, износ „16.946.000“, замењује се износом „16.972.000“, 2.1.
Трансфери, економска класификација 46, износ „66.543.000“, замењује се износом „64.343.000“, под 3. Издаци за набавку нефинасијске
имовине, економска класификација 5. износ „34.602.000“ замењује се износом „74.102.000“.
У Општем делу – Програмска класификација расхода у колони 4 – Средства из буџета, код програма 9-Основно образовање,
износ „41.385.000“, замењује се износом „39.185.000“, програмска активност 2002—0001-Функционисање основног образовања, износ
„41.385.000“, замењује се износом „39.185.000“. Код програма 11-Социјална и дечија заштита, износ „12.310.000“, замењује се износом
„14.510.000“, код пројекта 0901-П1, износ „0“, замењује се износом „2.200.000“.
У колони 6 - Сопствени и други приходи, код програма 1-Урбанизам и просторно планирање, износ „1.225.000“, замењује се
износом „11.225.000“, додаје се програмска активност 1101.0003.Управљање грађевинским земљиштем у износу „10.000.000“. Код
програма 11-Социјална и дечија заштита, износ „2.170.000“, замењује се износом „6.355.000“, код пројекта 0901-П1, износ „2.170.000“,
замењује се износом „.6.355.000“. Код програма 2-Комунална делатност, износ „.22.000.000“, замењује се износом „51.500.000“,
програмска активност 1102-0008-Управљање снабдевањем водом за пиће, износ „12.000.000“, замењује се износом 21.500.000“, код
програмске активности 1102-0001-Управљање-одржавање јавним осветљењем, износ „10.000.000“, замењује се износом „30.000.000“.
Члан 2.
У члану 2. износ „275.214.000“, замењује се износом „279.339.000“, износ „302.214.000“, замењује се износом „345.899.000“.
II – ПОСЕБАН ДЕО

Члан 3.
У члану 4. износ “3.722.000“ замењује се износом „7.847.000“, износ „27.000.000“, замењује се износом „66.560.000“ и врши се
прерасподела у колони 7 извор финансирања 01 Одлуке
Раздео 3 ОПШТИНСКА УПРАВА, ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА, пројекат 0901-П1-Унапређење социјалне
заштите у општини Ражањ, функција 020-Старост, економска класификација 472-Накнаде из буџета за социјалну заштиту, износ „0“,
замењује с износом „2.200.000“. 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 „34.300.000“, замењује се износом „33.700.000“, економска класификација 512-Машине и
опрема, износ „500.000“ се брише, додаје се функција 360-Јавни ред и безбедност, економска класификација 425-Текуће поправке и
одржавање у износу „600.000“ и економска класификација 512-Машине и опрема у износу „500.000“. ПРОГРАМ 9 ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ, програмска активност 2002-0001-Функционисање основних школа, код школе „Иван Вушовић# Ражањ, економска
класификација 463-Трансфери осталим нивоима власти, износ „20.535.000“, замењује се износом „19.035.000“, код школе „Вук Караџић“
Витошевац, економска класификација 463-Трансфери осталим нивоима власти, износ „20.150.000“, замењује се износом „19.450.000“.
Раздео 3 (3.2) ДОМ КУЛТУРЕ РАЖАЊ, ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ, програмска активност 1201-0001-Функционисање
локалних установа културе, функција 820-Услуге културе, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти, износ „2.000.000“,
замењује се износом „0“, економска класификација 512-Машине и опрема, износ „1.100.000“, замењује се износом „3.100.000“
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, додаје се програмска активност
1101-0003-Управљање грађевинским земљиштем, функција 620-Развој заједнице, економска класификација 511-Зграде и грађевински
објекти у износу „9.000.000“, економска класификација 541-Земљиште у износу „1.000.000“. ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА
ЗАШТИТА, пројекат 0901-П1-Унапређење социјалне заштите у општини Ражањ, функција 020-Старост, економска класификација 425Текуће поправке и одржавање, износ „0“, замењује се износом „34.000“, економска класификација 482-Обавезне таксе и накнаде, износ
„0“, замењује се износом „26.000“. ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ, програмска активност 1102-0008-Управљање и снабдевање
водом за пиће, функција 630-Водоснабдевање, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти, износ „12.000.000“, замењује
се износом „21.500.000“, програмска активност 1102-0001-Управљање-одржавање јавним осветљењем, функција 640-Улична расвета,
економска класификација 512-Машине и опрема, износ „10.000.000“, замењује се износом „30.000.000“.
У члану 4. извор финансирања 56 у колони 9 Одлуке, врши се прерасподела и то
Раздео 3 ОПШТИНСКА УПРАВА, ПРОГРАМ 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА, пројекат 0901-П1-Унапређење социјалне
заштите у општини Ражањ, функција 020-Старост, економска класификација 423-Услуге по уговору, износ „301.000“, замењује се износом
„422.000“, економска класификација 425-Текуће поправке и одржавање, износ „6.000“, замењује се износом „0“, економска класификација
472-Накнаде из буџета за социјалну заштиту, износ „1.863.000“, замењује с износом „5.873.000“.
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 2019. године.
`
Број: 400-42/19-11
У Ражњу,31.01.2019. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ

ПРЕДСЕДНИК
Миодраг Рајковић,с.р.

OБРАЗЛОЖЕЊЕ
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 22.01.2019. године за измене у апропријацијама Одлуке о буџету општине Ражањ и
коришћење средстава из нераспоређених вишкова и то за следеће намене и по следећим основама:
1.
Основна школа Иван Вушовић из Ражња доставила је Одлуку бр. 33/2019 од 21.01.2019. године и ОШ „Вук Караџић“ Одлуку
број 27 од 22.01.2019. године којом потврђују да уступају на располагање средства у укупном износу од 2,2 милиона динара
која су им опредељена првобитном Одлуком о буџету општине Ражањ за 2019.годину. Како се јављају недостајућа средства
за реализацију пројеката у области социјалне заштите општине Ражањ, јер се очекује одобравање продужења пројекта
„Унапређење социјалне заштите општине Ражањ“ за два месеца, ова средства су преусмерена за те намене код пројекта
0901-П1 на економској класификацији 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета, а превасходно су намењена за исплату
плата геронтодомаћицама.
У оквиру истог пројекта опредељено је из вишкова средстава 60.000 динара на економским класификацијама 425текуће поправке и одржавање и 482-таксе. Ради се о средствима добијеним из донације која нису реализована у претходној
години а намењена су трошковима возила (регистрација, одржавање возила и сл.). Средства нису утрошена из разлога што се
година реализације пројекта не поклапа са буџетском годином.
С обзиром да се овај пројекат по уговору завршава до 05. фебруара 2019. године , уз евентуално одобрење
продужења пројекта од два месеца за шта се чека сагласност, а на основу Уговора о гранту-екстерне акције европске унијеброј 48-00-00203/2018-28-12, закљученим између Владе Р.Србије, Министарства финансија, Сектора за уговоарање и
финансирање програма из средстава ЕУ, са једне стране и Општине Ражањ, ЦСР Ражањ, УГ „Сунчев зрак“ Ражањ и УГ
„Евроконтакт“ Крушевац, са друге стране, извршили смо буџетирање средстава која треба да се уплате у току године из
донације Европске уније за реализацију овог пројекта на еконосмкој класификацији 423-услуге по уговору (за трошкове
ревизије и трошкове финалне конференције пројекта) и 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета за остале трошкове
пројекта у износу од 52.320 еура, обрачунатих по курсу који је важио на дан уплате прве транше средстава за реализацију
овог пројекта.
2.
Код програма 7. Организација саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, како би се посебно приказало трошење средстава
од наплате казни за саобраћајне прекршаје, формирана је посебна функција 360-Јавни ред и безбедност некласификована на
другом месту, где су опредељена средства, у складу са очекиваном наплатом прихода од новчаних казни за саобраћајне
прекршаје, за трошење у складу са програмом Савета за безбедност саобраћаја општине Ражањ за 2019. годину. То је
условило да се изврши пребацивање средстава код економских класификација 425-текуће поправке и одржавање и 512машина и опрема са функције 451-Друмски саобраћај на функцију 360- Јавни ред и безбедност некласификован на другом
месту.
3.
Дом културе Ражањ поднео је дана 18.01.2019. године захтев за промену апропријација у буџету за пренос средстава са
економске класификације 511-зграде и грађевински објекти, на економску класификацију 512-машине и опрема, а због
потребе завршетка радова на изградњи унутрашње гасне инсталације и пуштања у рад, као и израде пројекта заштите од
пожара унутрашње гасне инсталације.
4.

5.

Из нераспоређених вишкова средстава из претходне године издвајају се средства за куповину зграде „Инкола“ и куповину
земљишта и зграде (непокретности) Томић Малише,Томић Емилије и ЈОвановић Мирјане из Ниша, а на основу Решења
Основног суда у Алексинцу 4Р1.бр.3/16 од 07.12.2018.године за накнаду за експропријацију непокретности. Поред трошкова
набавке зграде уврштени су и трошкови затезне камате који се рачунају од дана вештачења па до коначне уплате, трошкови
ванпарничкног поступка као и трошкове пореза на пренос апсолутних права
Код програма 2.Комуналне делатности из извора 13-Наераспоређени вишкови из ранијих година, опредељено је још 9,5
милиона динара за реализацију пројекта „Реконструкције секундарне водоводне мреже у Ражњу“ на основу вредности из
ревидиране пројектно техничке документације и одобрених средстава из резерве Буџета Републике Србије за ове намене
крајем прошле године.
У оквиру истог програма, из нераспоређених вишкова из ранијих година опредељено је додатних 20 милиона динара за прву
фазу замене постојеће, новом, лед расветом.

