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,
113/17, 95/18 I 31/19), 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 40. став 1. тачка 2.
Статута Општине Ражањ, („Службени лист Општине Ражањ“, број 1/19) Скупштина општине
Ражањ, на седници одржаној дана __________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 под 1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ, 1.1 Расходи за запослене,економска
класификација 41, износ „67.912.000“ мења се износом „68.441.000“, 1.2. Коришћење роба и
услуга, економска класификација 42, износ „103.659.000“, замењује се износом „103.587.000“,
1.5. Издаци за социјалну заштиту,економска класификација 47, износ „12.673.000“ мења се
износом „14.073.000“, 1.6. Остали расходи, економска класификација 48, износ „16.946.000“,
замењује се износом „17.446.000“, под 3. Издаци за набавку нефинасијске имовине, економска
класификација 5. износ „86.100.000“ замењује се износом „94.043.000“.

Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (класа 3, извор финансирања 13), износ
„72.780.000“, замењује се износом „82.680.000“.
У табели „Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине“ под тачком 4.
Трансфери, економска класификација 733, износ „209.940.000“ замењује се износом „210.340.000“

У Општем делу – Програмска класификација расхода у колони 4 – Средства из буџета,
код програма 4-Развој туризма, износ „3.000.000“ мења се износом „3.400.000“, код програмске
активности 1502-0001-Управљање развојем туризма, износ „3.000.000“ замењује се износом
„3.400.000“. У колони 6 - Сопствени и други приходи,код програма 2- Комуналне делатности,
износ „51.500.000“ мења се износом „52.500.000“, код програмске активности 1102-0001Управљање-одржавање јавним осветљењем, износ „30.000.000“ мења се износом
„31.000.000“,код програма 6-Заштита животне средине, износ „2.575.000“ мења се износом
„2.425.000“,код програмске активности 0401-0001-Управљање заштитом животне средине и
природних вредности, износ „725.000“ мења се износом „575.000“,код програма 7-Организација
саобраћаја и саобраћајне инфраструктуре, износ „2.200.000“ мења се износом „9.000.000“,код
програмске активности 0701-0002-Одржавање саобраћајне инфраструктуре, износ „2.200.000“
мења се износом „9.000.000“,код програма 8-Предшколско васпитање, износ „2.905.000“ мења
се износом „3.105.000“,код Пројекта 2001-П1- суфинансирање мера популационе политике,
износ „1.550.000“ мења се износом „1.750.000“, код програма 11-Социјална и дечија заштита,
износ „6.355.000“ мења се износом „7.755.000“, код програмске активности 0901-0003-Дневне
услуге у заједници износ „0“ замењује се износом „1.400.000“, код програма 15-Локална
самоуправа, износ „3.670.000“ замењује се износом „4.320.000“,код програмске активности 06020001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина, износ „3.670.000“ мења се
износом „4.320.000“.
Члан 2.
У члану 2. износ „288.099.000“, замењује се износом „288.499.000“, а износ „360.879.000“
замењује се износом „371.179.000“
II – ПОСЕБАН ДЕО

Члан 3.
У члану 4. Износ „280.252.000“ мења се износом „280.652.000“ износ „72.780.000“,
замењује се износом „82.680.000“ 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 413-Накнаде у натури, износ „500.000“
замењује се износом „380.000“,економска класификација 414-Социјална давања запосленима
износ „100.000“ замењује се износом „250.000“ и економска класификација 416-Нагараде,
бонуси и остали посебни рахсоди, износ „100.000“ мења се износом „70.000“
Глава 3.4. ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА, ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА, програмса
активност 1502-0001-Управљање развојем туризма, функција 473-Туризам, економска
класификација 411-Плате,додаци и накнаде запослених, износ „451.000“ мења се износом
„902.000“, економска класификација 412-Социјални доприноси на терет послодавца, износ
„82.000“ мења се износом „160.000“, економска класификација 422-Трошкови путовања, износ

НАЦРТ

„100.000“ мења се износом „108.000“, економска класификација 423-Услуге по уговору, износ
„720.000“ мења се износом „1.340.000“, економска класификација 425-Текуће поправке и
одржавање, износ „420.000“ мења се износом „60.000“, економска класификација 426Материјал, износ „400.000“ мења се износом „120.000“,економска класификација 512-Машине и
опрема, износ „457.000“ мења се износом „340.000“.

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
481-Дотације
невладиним
организацијама, износ „0“ замењује се износом „500.000“, економска класификација 512Машине и опрема, износ „1.250.000“ замењује се износом „1.400.000“. ПРОГРАМ 11
СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА, програмска активност 0901-0003-Дневне услуге у заједници,
функција 020-Старост, економска класификација 472-Накнаде за социјалну заштиту из буџета,
износ „0“ замењује се износом „1.400.000“. ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ, програмска
активност 1102-0001-Управљање/одржавање јавним осветљењем, функција 640-Улична
расвета, економска класификација 512-Машине и опрема, износ „30.000.000“ замењује се
износом „31.000.000“. 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 „1.200.000“ мења се износом „8.000.000“. ПРОГРАМ 8
ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ, Пројекат 2001-П1-Суфинансирање мера
популационе политике ЈЛС, функција 911-Предшколско образовање, економска класификација
423-услуге по уговору, износ „200.000“ мења се износом „140.000“,економска класификација
511-Зграде и грађевински објекти, износ „1.350.000“ мења се износом „1.610.000“. БУЏЕТСКИ
ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,ПРОГРАМ 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
програмска активност 0401-0001-Управљање заштитом животне средине, функција 560Заштита животне средине, економска класификација 512-Машине и опрема, износ „725.000“
мења се износом „ 575.000“

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-_________/19-11
У Ражњу,______________.2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЖАЊ
ПРЕДСЕДНИК
Миодраг Рајковић,с.р.

OБРАЗЛОЖЕЊЕ

НАЦРТ

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.
I Начелник општинске управе је поднео захтев 17.06.2019. 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:
У оквиру извора финансирања 01-Приходи буџета, код програма 15, функција 130, за
потребе исплате отпремнине за одлазак у пензију једног радника неопходно је да се
обезбеде додатна средства, обзиром да је радник отишао у превремену пензију и да
првобитно нису планирана средства за те намене у складу са достављеним планом
кадровске службе. Средства су преусмерена са позиција које су намењене за исплату
јубиларних награда и трошкова за куповину месечних карата, јер се по процени очекује
да та средства неће бити утрошена до краја године у износу који је опредељен на тим
позицијама. У оквиру исте функције, извор финансирања 13-Нераспоређени вишкови из
ранијих година опредељена су додатна средства за дотације невладиним
организацијама у области социјалне заштите, а средства за набавку жардињера
преусмерена су са позиција машина и опрема која су првобитном Одлуком о буџету
била опредељена код Буџетског фонда за заштиту животне средине на економској
класификацији 512 (извор финансирања 13) у износу од 150.000 динара.
2.
Код Програма 11-Социјална и дечија заштита, у оквиру функицје 020-Старост, из
нераспоређених вишкова из ранијих година издвојена су додатна средства од 1.400.000
динара, како би се обезбедила услуга помоћи у кући у истом обиму(истом броју
корисника и ангажовања истог броја геронтодомаћица) као и у претходном периоду.
Разлог издвајању додатних средстава из нераспоређених вишкова из ранијих година, је
у чињеници да одобрена наменска средства од стране Министарства за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања за ове намене су у односу на прошлу
годину смањена за око 1,2 милиона динара, а од почетка године повећана је и
минимална цена рада.
3.
За потребе осавремењавања уличне расвете, код функције 640-улична расвета,на
економској класификацији 512-машине и опрема, издвојено је из нераспоређених
вишкова из ранијих година додатних милион динара. Првобитно опредељена средства
су издвојена на бази процене, након завршетка пројектно техничке документације
утврђено је да ће за завршетак прве фазе овог пројекта недостајати милион динара, те
су иста опредељена из нераспоређених вишкова из ранијих година.
4.
Код Програма 7-Организација саобраћаја и саобраћаја инфраструктура, код функције
451-Друмски саобраћај, на економској класификацији 511-зграде и грађевински објекти
издвојено је из нераспоређених вишкова из ранијих година додатних 6,8 милиона
динара, и то за следеће намене: Уређење тротоара у делу улице 13. Октобар у Ражњу и
трошкове надзора, Радове на реконструкцији моста у Првомајској улици у Ражњу са
трошковима надзора, Уређење тротоара у делу улице Ивана Вушовића у Ражњу и
надзора над вршењем ових послова и Уређење тротоара и надзор у делу улице
Страхиње Симоновића у Ражњу.
5.
За спровођење популационе политике за потребе надзора над вршењем радова
изградње вишенаменске сале у ПУ „Лептирићи“ Ражањ, из нераспоређених вишкова из
ранијих година издвојено је додатних 200.000 динара, а део већ постојећи средстава по
одлуци о буџету је прераспоређен са економске класификације 423-услуге по уговору на
економску класификацију 511-зграде и грађевински објекти, у износу од 60.000 динара, а
на основу новог предрачуна за реализацију пројекта Суфинансирање мера популационе
политике у ЈЛС.
II Туристичка организација општине Ражањ-Решавајући по захтевима директора ТО општине
Ражањ од 15.05.2019.године и 17.06.2019.године дат је предлог измене Одлуке о буџету
општине Ражањ за 2019.годину у оквиру главе 3.4-Туристичка организација и то на следећи
начин:
1.
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1. Извршено је повећање масе средстава за плате по основу одобрења Министарства
финансија број 401-00-00962/2019-03 од 01.04.2019.године.Истовремено повећање масе
средстава за плате условило је да дође до смањења по појединим позицијама из групе
конта 42-коришћење роба и услуга,и конта 512-машине и опрема, с обзиром да по
процени директора туристичке организације део тих средстава неће бити утрошен у
потпуности до краја године.
2. Уговори које је туристичка организација закључила са Министарством трговине, туризма
и телекомуникација број 401-00-279-1/2019-08 од 04.06.2019.године по коме су одобрена
средства за суфинансирање пројекта „Традицијом у свет“ и уговора закљученог са
Министарством културе број 451-04-3201/2019-02 од 21.05.2019.године за
суфинансирање пројекта Израда црепуља у Рујишту код Ражња, опредељена средства
по овим уговорима буџетирана су по појединим позицијама у Одлуци о буџету за
2019.годину на контима 423-услуге по уговору, 426-материјал и 512-машине и опрема у
укупном износу од 400.000 динара.

