Образложење

I Правни основ за доношење Одлуке o изменама и допунама Одлуке о буџету
општине

Правни основ за доношење Одлуке о изменама и допунама буџета општине
Мало Црниће за 2017.годину садржан је у члану 47. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,
108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16) који дефинише да ако у току фискалне године
дође до повећања расхода и издатака или смањења прихода, буџет се уравнотежује
смањењем планираних расхода и издатака или увођењем нових прихода.
Уравнотежење буџета се врши путем ребаланса буџета који се доноси по поступку за
доношење буџета.
Чланом 40.Статута општине МалоЦрниће („Службени гласник Општине Мало
Црниће, број 12/08, 6/11 и 1/16) прописано је да Скупштина општине доноси Одлуку о
буџету општине односно измене и допуне Одлуке.

II Образложење Одлуке o изменама и допунама Одлуке о буџету општине

Ребаланс буџета је промена одлуке о буџету локалне власти у току буџетске
године, којом се мења, односно допуњује буџет. Одлука о буџету општине за
2017.годину донета је на седници Скупштине општинеодржаној 26.12.2016.године.
Чланом 63.Закона о буџетском систему регулисано је да се ребалансом буџета врши
усклађивање прихода и примања и расхода и издатака буџета на вишем или нижем или
истом нивоу. Овим ребалансом се у оквиру планираних прихода и примања за
2017.годину расподељују на новерасходе који су су настали у 2017.години.
Укупни текући приходи буџета утврђују се у износу од 309.831.444 динара,
пренета средства у износу од 103.902.419 што укупно износи 413.733.863 динара.
Укупни расходи и издаци из буџета утврђују се у износу од 413.733.863 динара.
Ребалансом буџета на приходној страни предложена је расподела оствареног
пренетог вишка прихода из ранијих година, наменска трансферна средства од
Министарства за рад, борачка,социјална питања и запошљавање, Комесаријата за
избеглице и Републичке изборне комисије као и средства од физичких лица за уређење
путева а на основу закључених Уговора између општине и Месне заједнице. Одлуком о
буџету за 2017.годину је планирано да се пренесу средства у износу од 100.660.419
динара. Након истека 2016.године средства која су неутрошена и преносе се у
2017.годину износе 103.902.419 која се распоређују на одређене намене:

Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Програмска активност
0602-П1 Реконструкција зграде општинске управе
0602-П2Адаптација објекта архиве
1101-0001Урбанизами просторно планирање изградња
зграда и објеката
0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре
0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре –
поверени послови ЈКП
0701-0002 Програм савета за безбедност
1102-0008Управљање и снабдевање водом за пићезграде и грађевински објекти
0101-0002 Мере подршке руралном развоју-накнада за
одводњавање
0602-0002 Месне заједнице
Укупно:

Износ средстава

1.805.840
1.500.000
23.466.000
51.600.000
13.000.000
6.400.000
3.300.000
194.579
2.000.000
103.266.419

У структури укупних расхода и издатака буџета за 2017. годину (Табела расхода и
издатака буџета), планирани су у износу од 413.733.863 динара. Повећање ових расхода је
извршено на рачун смањења других расхода који су планирани да се изврше Одлуком о
буџету за 2017.годину и пренетих средства из 2016.године.
У 2017.години настали су нови расходи што је приказано у следећој табели:

Табела расхода и издатака
Позиција/
конто

Назив
пројектне Износ
активности
расходаповећање

81/1
-511

1101-0001 Просторно
и
урбанистичко
планирање
0602-0001
Функционисање
локалне самоуправе
накнада запосленима
0602-0001
Функционисање
локалне самоуправе
(ангажовања лица по
Уговору
о
пп
пословима који ће
обављати
послове
легализације)
0602-0001
Функционисање
локалне самоуправе

45/416

48/423

47/415

Позиције са Назив активности
Износ
којих
се
расхода
финансирају
смањење
расходи
12.500.000 81
Просторно и урбанистичко 12.500.000
планирање (изградња зграда и
објеката културе)
85.000 68
0602-0001Функционисање
85.000
локалне
самоуправе
(канцеларија за младе-услуге
по уговору)
2.500.000 60 и 48
Пројекат
0602-П1
2.500.000
реконструкција
зграде
Општинске управе (замена
кровне конструкције)

360.000 60

Пројекат
0602-П1
реконструкција
зграде
Општинске управе (замена

360.000

54/482

66/463

151/426

156/511
Укупно:

(трошкови путовања)
0602-0001
Функционисање
локалне самоуправе
(учешће
у
финансирању зарада
обавеза
са
инвалидитетом
према Закону)
0602-0001
Функционисање
локалне самоуправе
–трансфери другим
нивоима власти
0101-0002Мере
подршке руралном
развоју-услуге
по
уговору
0002Мере подршке
руралном
развоју
Пројект.документ.

500.000 162 и 164
72

95.000 69

1.490.000 159

100.000 57

кровне конструкције)
Пројекат 0101-П2 Уређење
пољ.земљишта комасацијом и
текућа буџетска резерва

500.000

0602-0001Функционисање
локалне
самоуправе
(канцеларија
за
младематеријал)

95.000

0101-0001Подршке
за
спровођење пољопривредне
политике-остале
текуће
субвенције у пољопривреди
0602-0001Функционисање
локалне самоуправе -пројекти
предвиђени стратегијом

1.490.000

17.630.000

100.000
17.630.000

У оквиру програма 2 Комунална делатност –водоснабдевање не повећавају се
текуће субенције ЈКП већ се само врши смањење капиталних субвенција да би се
повећале текуће субвенције због увођења нове делатности –изношење смећа. Укупно
текуће и капиталне субвенције износе 3.600.000 динара.

Овим ребалансом буџета се врши усклађивање прихода и расхода, расподела
неутрошених средстава из претходне године и расподела трансферних наменских
прихода од Републике. У Плану капиталних пројеката наведени су пројекти који ће се
реализовати у 2017.години.

Обрадио
Општинска управа Мало Црниће
Одсек за буџет и трезор

Начелник
Мирјана Станојевић Јовић,с.р.

