ОДЕЉЕЊЕ ЗА БУЏЕТ И ФИНАСИЈЕ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
ПРЕДЛОГ ЗА ПРВИ РЕБАЛАНС БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЗА 2021. ГОДИНЕ
БУЏЕТСКА СРЕДСТВА
ПРИХОДИ:
1. ПОВЕЋАТИ ПОЗИЦИЈЕ:
- Вишак прихода и примања из предходних година (321-311)

динара 96.213.821,80

СВЕГА

96.213.821,80

РАСХОДИ:
1. ПОВЕЋАТИ ПОЗИЦИЈЕ:
- Позиција 49. (49.1.) економска класификација 463 - Трансфери осталим нивоима власти, (4631)
РАЗДЕЛА 05. ОПШТИНСКА УПРАВА функција 070 -Социјална помоћ угроженом
становништву некласификована на другом месту, ПРОГРАМ 11. Социјална и дечија заштита,
шифра 0901, Програмска активност: Дневне услуге у заједници
3.500.000,00
Извор финансирања 13:
3.500.000,00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
-Позиција 60. (60.5) економска класификација 421-Стални трошкови (4215-Трошкови
осигурања) код РАЗДЕЛА 05. ОПШТИНСКА УПРАВА, функција 130 Опште јавне услуге,
ПРОГРАМ 15. Опште услуге локлане самоуправе, шифра 0602, програмска активност 0001
Опште јавне услуге
200.000,00
Извор финансирања 13: - 200.000,00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
- Позиција 62. (62.1. екон.класификација 4232 –Компјутерске услуге=300.000,00 динара
подпозиција 62.9. Остале опште услуге, економска класификација 4239= 24.500.000,00 динара) код
РАЗДЕЛА 05. ОПШТИНСКА УПРАВА, функција 130 Опште јавне услуге, ПРОГРАМ 15.
Опште услуге локлане самоуправе, шифра 0602, програмска активност 0001 Опште јавне услуге
24.800.000,00
Извор финансирања 13: 24.800.000,00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
- Позиција 64. (64.01.) економска класификација 425 Текуће поправке и одржавање
зграда и објеката (4251-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката) код РАЗДЕЛА 05.
ОПШТИНСКА УПРАВА, функција 130 Опште јавне услуге, ПРОГРАМ 15. Опште услуге
локлане самоуправе, шифра 0602, програмска активност 0001 Опште јавне услуге
500.000,00
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Извор финансирања 13: 500.000,00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
- Позиција 68. (68.02.) економска класификација 482 Порези, обавезне таксе, казне и
пенали (4822-Обавезне таксе) код РАЗДЕЛА 05. ОПШТИНСКА УПРАВА, функција 130
Опште јавне услуге, ПРОГРАМ 15. Опште услуге локлане самоуправе, шифра 0602, програмска
активност 0001 Опште јавне услуге
7.763.821,80
Извор финансирања 13: 7.763.821,80
година

- Нераспоређени вишак прихода из ранијих

- Позиција 71. (71.2.) економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти (5114Пројектно планирање) код РАЗДЕЛА 05. ОПШТИНСКА УПРАВА, функција 130 Опште јавне
услуге, ПРОГРАМ 15. Опште услуге локлане самоуправе, шифра 0602, програмска активност
0001 Опште јавне
1.000.000,00
Извор финансирања 13: 1.000.000,00
година

- Нераспоређени вишак прихода из ранијих

- Позиција 72. (72.1) економска класификација 512 Машине и опрема (5121-Опрема за
саобраћај) код РАЗДЕЛА 05. ОПШТИНСКА УПРАВА, функција 130 Опште јавне услуге,
ПРОГРАМ 15. Опште услуге локлане самоуправе, шифра 0602, програмска активност 0001
Опште јавне
1.300.000,00
Извор финансирања 13: 1.300.000,00
година

- Нераспоређени вишак прихода из ранијих

- ОТВОРИТИ ПОЗИЦИЈУ Позиција 184. (184.1) економска класификација 425-Текуће
поправке и одржавање зграда, код РАЗДЕЛА 05. ОПШТИНСКА УПРАВА, функција 130
Опште јавне услуге, ПРОГРАМ 1. СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО
ПЛАНИРАЊЕ, шифра 1101, програмска активност 0004 Стамбена подршка
1.000.000,00
Извор финансирања 13: 1.000.000,00
година

- Нераспоређени вишак прихода из ранијих

- ОТВОРИТИ ПОЗИЦИЈУ
185. (185.1.) економска класификација 511 – Зграде и
грађевински објекти (5114 – Пројектна документација), код РАЗДЕЛА 05. ОПШТИНСКА
УПРАВА, функција 510 Управљање комуналним отпадом, ПРОГРАМ 6. Заштитита животне
средине, шифра 0401, програмска активност 0005 Управљање комуналним отпадом 3.500.000,00
Извор финансирања 13: 3.500.000,00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година,
- Позиција 98. (98.01. Летње одржавање локалних путева), економска класификација 423 –
Услуге по уговору (4235-Стручне услуге), код РАЗДЕЛА 05. ОПШТИНСКА УПРАВА,
функција 451 Друмски саобраћај, ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајна
инфраструктура, шифра 0701, програмска активност Пројекат:“Летње одржавање локалних
путева“
50.000,00
Извор финансирања:13: 50.000,00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
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- Позиција 99. (99.01. Летње одржавање локалних путева), економска класификација 425 Текуће поправке и одржавање (4251), код РАЗДЕЛА 05. ОПШТИНСКА УПРАВА, функција
451 Друмски саобраћај, ПРОГРАМ 7 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура,
шифра 0701, програмска активност Пројекат:“Летње одржавање локалних путева“ 2.000.000,00
Извор финансирања:13: 2.000.000,00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
- Позиција 102. (102.01. Зграде и грађевински објекти), економска класификација 511 –
Зграде и грађевински објекти (5113-Капитално одржавање зграда и објеката), код РАЗДЕЛА
05. ОПШТИНСКА УПРАВА, функција 451 Друмски саобраћај, ПРОГРАМ 7. Организација
саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, шифра 0701, Пројекат: “Асфалтирање путева на
територији општине Жабари“
30.000.000,00
Извор финансирања: 13= 30.000.000,00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
- Позиција 106. (106.1.) економска класификација 423 – Услуге по уговору (4235 – Стручне
услуге), код РАЗДЕЛА 05. ОПШТИНСКА УПРАВА, функција 510 Управљање комуналним
отпадом, ПРОГРАМ 6. Заштитита животне средине, шифра 0401, Пројекат: „Санација бујичних
потока„
200.000,00
Извор финансирања 13: 200.000,00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година,
-Позиција 107. (107.1.) економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање
(4251 – Текуће поправке и одржавање), код РАЗДЕЛА 05. ОПШТИНСКА УПРАВА, функција
510 Управљање комуналним отпадом, ПРОГРАМ 6. Заштитита животне средине, шифра 0401,
Пројекат: „Санација бујичних потока„
400.000,00
Извор финансирања 13: 400.000,00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година,
- ОТВОРИТИ позицију 186. (186.1.) економска класификација 511 –Зграде и грађевински
огјекти (5113-Капитално одржавање зграда и објеката), код РАЗДЕЛА 05. ОПШТИНСКА
УПРАВА, функција 640 Улична расвета, ПРОГРАМ 2. Комунална делатност, шифра 1102,
програмска активност 0001 Управљање и одржавање јавним осветљењем
18.000.000,00
Извор финансирања 13: 18.000.000,00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
- Позиција 140. (140.1.) економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање
(4251-Текуће поправке и одржавање зграда и објеката), код РАЗДЕЛА 05. ОПШТИНСКА
УПРАВА, Глава 1. Месне заједнице, функција 160 Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе, шифра 0602, програмска
активност 0002 Месне заједнице
248.500,00
Извор финансирања 01: 248.500,00 – Општи приходи и примања буџета
- Позиција 144.- економска класификација 483 – Новчане казне и пенали по решењу суда
(4831-Новчане казне и пенали по решењу суда), код РАЗДЕЛА 05. ОПШТИНСКА УПРАВА,
Глава 1. Месне заједнице, функција 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе, шифра 0602, програмска активност
0002 Месне заједнице
2.000.000,00
Извор финансирања 1: 2.000.000,00 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година
- Позиција 176. (176.5.2.), економска класификација 426 – Материјал код РАЗДЕЛА 05.
ОПШТИНСКА УПРАВА, Глава 3. Предшколска установа „Моравски цвет“, функција 911
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предшколско образовање, ПРОГРАМ 8. Предшколско образовање и васпитање, шифра 2001,
програмска активност 0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања
200.000,00
Извор финансирања 01: 200.000,00 - Општи приходи и примања буџета

У К У П Н О 1- П О В Е Ћ А Њ Е = динара

96.662.321,80

2.СМАЊИТИ ПОЗИЦИЈЕ:
- Позиција 138. економска класификација 423 - Остале опште услуге (подпозиција 138.5.
екон. kласификација 4237- Репрезентација = 75.000,00 динара, подпозиција 138.6.
екон.класификација 4239 - Остале опште услуге =15.000,00), код РАЗДЕЛА 05. ОПШТИНСКА
УПРАВА, Глава 1. Месне заједнице, функција 160 Опште јавне услуге које нису класификоване
на другом месту, ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе, шифра 0602, програмска
активност 0002 Месне заједнице
90.000,00
Извор финансирања 1: 90.000,00-Општи приходи и примања буџета
Позиција 139. економска класификација 424 – Специјализоване услуге (подпозиција
139.02. екон.класификација 4246-Услге очувања животне средине= 20.000,00; подпозиција 139.03.
екон.класификација 4249-Остале специјализоване услуге=50.000,00),
код РАЗДЕЛА 05.
ОПШТИНСКА УПРАВА, Глава 1. Месне заједнице, функција 160 Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту, ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе, шифра
0602, програмска активност 0002 Месне заједнице
70.000,00
Извор финансирања 1: 70.000,00 - Општи приходи и примања буџета
- Позиција 141. економска класификација 426 – Материјал (подпозиција 141.2.
екон.класификација 4262- Материјал за пољопривреду=4.000,00, подпозицја 141.3.
екон.класификација 4264-Материјал за саобраћај = 42.500,00 динара, подпозицја 141.5.
екон.класификација 4268-Материјал за домаћинство =15.000,00 динара; подпозиција
141.6.екон.калсификација 4269-Материјал за посебне намене=20.000,00 динара), код РАЗДЕЛА
05. ОПШТИНСКА УПРАВА, Глава 1. Месне заједнице, функција 160 Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту, ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе, шифра
0602, програмска активност 0002 Месне заједнице
81.500,00
Извор финансирања 1: 81.500,00-Општи приходи и примања буџета
- Позиција 143. економска класификација 482 –Порези, обавезне таксе, казне (подпозицја
143.2. екон. Класификација 4822-Обавезне таксе), код РАЗДЕЛА 05. ОПШТИНСКА УПРАВА,
Глава 2. Месне заједнице, функција 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом
месту, ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе, шифра 0602, програмска активност
0002 Месне заједнице
7.000,00
Извор финансирања 1: 7.000,00-Општи приходи и примања буџета
- Позиција 170. (170.1.), економска класификација 416 – Награде запосленима и остали
посебни расходи (4161) код РАЗДЕЛА 05. ОПШТИНСКА УПРАВА, Глава 3. Предшколска
установа „Моравски цвет“, функција 911 предшколско образовање, ПРОГРАМ 8.
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Предшколско образовање и васпитање, шифра 2001, програмска
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања

активност

0001

200.000,00
Извор финансирања 01: 200.000,00 - Општи приходи и примања буџета
У К У П Н О 2- С М А Њ Е Њ Е = динара

УКУПАН РЕБАЛАНС I (1-2)

448.500,00

=96.213.821,80

ТРЕЗОР: ПОВЕЋАЊЕ ПРИХОДА БУЏЕТА ЗА 96.213.821,80 из следећих извора
Извор 13 = 96.213.821,80
ПОВЕЋАЊЕ ПРИХОДА ОСТАЛИХ КОРИСНИКА, ОДНОСНО ИЗ ОСТАЛИХ
ИЗВОРА НА ПОСЕБНИМ РАЧУНИМА КОЈИ СЕ ВОДЕ КОД УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР
Вишак прихода и примања из предходних година (321-311)
Распоређујемо на:

динара

110.010,41

- Позиција 136. (136.2.), економска класификација 421 Стални трошкови код РАЗДЕЛА
05. ОПШТИНСКА УПРАВА, Глава 2. Месне заједнице, функција 160 Опште јавне услуге које
нису класификоване на другом месту, ПРОГРАМ 15 Опште услуге локалне самоуправе, шифра
0602, програмска активност 0002 Месне заједнице
(МЗ Породин) 110.010,41
Извор финансирања 13:
1110.010,41- Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година

БУЏЕТ:

Посебни рачуни

ТРЕЗОР:

ПЛАН
329.394.798,51
7.665.000,00
=
337.059.798,51
I РЕБАЛАНС
96.213.821,80
110.010,41
=
96.323.832,21
-------------------------------------------------------------------------------------------У К У П Н О:= 425.608.620,31
+
7.775.010,41
=
433.383.630,72
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OБРАЗЛОЖЕЊЕ
I-РЕБАЛАНСА БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2021. ГОДИНУ
ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ Одлуке о првој измени и допуни Одлуке о буџету општине Жабари за 2021.
годину, садржан је у одредбама: члана 32. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.
129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016 и 47/2018), чл. 63. Закона буџетском систему („Сл. гласник РС,
бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка 108/2013, 142/2014,
68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020) члана 1.Закона
о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 83/2016,
104/2016-др.закон и 95/2018-др.закон), и члана 40. Статута општине Жабари („Службени гласник
општине Жабари“, бр 1/19).
Законом о буџетском систему, прописано је да Скупштина јединице локалне смоуправе доноси
Одлуку о буџету локалне власти. Истим Законом дата је могућност да се уравнотежење буџета врши
путем Ребаланса буџета, који се доноси по истом поступку за доношење буџтета.
РАЗЛОЗИ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ОДЛУКЕ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ЖАБАРИ ЗА 2021. годину

ПРИХОДИ

Укупни приходи и примања овом изменом и допуном Одлуке о буџету за 2021. годину мењају
се и износе 433.383.630,72 дин. Приходи се увећавају за 96.323.832,21 дин. из следећих разлога:


Извор 13 се увећава за 96.213.821,80 динара – буџетска средства, та средства су се 31.12.2020.
год налазила на рачуну буџета општине Жабари, а првобитном одлуком нису била планирана,
значи врши се корекција овог извора. И извор 13 се увећава за 110.010,41 – средства на рачун
МЗ Породин, а све то у оквиру Трезора.
РАСХОДИ

У расходном делу буџета долази до промене укупне висине појединих апропријација на основу
захтева директних и индиректних корисника и отварања нових апропријација.
Одлуком о буџету општине Жабари за 2021. годину планирани износ буџета износио је
329.294.798,51 динара, а планирани износ укупних средстава, стање Трезора, износило је
337.059.798,51 динара. Текући приходи и примања планирани су у износу од 316.191.798,51 динара
а буџетски дефицит планирано је покрити из нераспоређеног вишка прихода у износу од
20.868.000,00 динара.
Предлажемо да се приходи и примања и расходи и издаци Буџета општине Жабари за 2021.
годину од 329.294.798,51 динара повећају за 96.213.821,80 динара (пренета неутрошена средства
из предходних година). Такође, повећавамо приходе из осталих извора, а који се воде на посебним
рачунима код Управе за трезор у износу од 110.010,41 динара, а који се односи на Месну
заједницу Породин у износу од 110.010,41 динара (извор 13). Планирани износ средстава на нивоу
Трезора општине Жабари након ових промена износио би 433.383.630,72 динара.
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Коригован суфицит буџета на дан 31.12.2020. године износио је 117.081.821,80 динара али
смо при планирању буџета за 2021. годину у буџет укључили део ових средстава од 20.868.000,00
динара, тако да овим ребалансом планирамо повећање буџета за разлику од 96.213.821,80 плус
износ од 110.010,41 динара који се налази у оквиру Трезора за Месну заједницу Породин.
Имајући у виду смернице за припрему одлуке о буџету јединице локалне самоуправе према
којима ће организациона класификација да има за прво време доминантну улогу, указујемо на
неопходност поштовања одредаба члана 2. тач. 7) и 8) Закона о буџетском систему којима су
дефинисани директни и индиректни корисници буџетских средстава.
Промене овим рабалансом своде се на укључење пренетих неутрошених средстава из
претходних година у износу од 96.323.832,21 динара. Ова средства су распоређена пре свега на
Програм 7.- Саобраћај и саобраћајна инфраструктура (асфалтирање и летње одржавање улица на
територији општине Жабари), затим на Програм 15. - Опште услуге локалне самоуправе (израда
стратешких докумената неопходних за функционисање општине Жабари, као и за стварање
могућност учешћа на конкурсима и повлаћења новца са виших нивоа власти, плаћања такси
одводњавања…), затим за Програм 6. - Заштита животне средине и програмску активност Управљање комуналним отпадом, за Програм 2. - Комуналан делатност и програмску активност
Управљање и одржавање јавним осветљењем, Програм 11. - Соцџијална и дечија заштита,
програмска активнос - Дневне услуге у заједници, као и за ону врсту трошкова за којима је указана
потреба.
У оквиру расхода извршили смо измену позиција т.ј. оне за које већ постоји Одлука, али су
средства недовољна као и за отварање нових позиција.
Неке измене апропријација имамо само у оквиру већ донетог буџета код појединих
корисника буџета без додатних средстава.
Oдлуку о измени и допуни Одлуке о буџету за 2021. годину радимо у складу са чланом 63.
Закона о буџетском систему.
А.

РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Укупни приходи и примања остварени
1.
по основу продаје нефинансијске
имовине
Укупни расходи и издаци за набавку
2.
нефинансијске имовине
3.
Буџетски суфицит/дефицит
Издаци за набавку финансијске
4.
имовине (осим за набавку домаћих
хартија од вредности 6211)
6.
Укупан фискални суфицит/дефицит
Б.
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
1.
Примања од задуживања
Примања од продаје финансијске
2.
имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227,
9228)
Неутрошена средства из претходних
3.
година
Издаци за набавку финансијске
4.
имовине (за набавку домаћих хартија
од вредности 6211)
5.
Издаци за отплату главнице дуга
B.
Нето финансирање
Број: 400-17/2021-01
У Жабарима, 11.02.2021. год.

Економска
класификација

у динарима

7+8

316.191.798,51

4+5

433.383.630,72

(7+8) - (4+5)

117.191.832,21

62
(7+8) - (4+5) - 62

0
-117.191.832,21

91

0

92

0
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117.191.832,21

6211

0

61
0
(91+92+3) - (61+6211)
117.191.832,21
Аналитичар буџета
Надица Ивковић, дипл.еконономиста
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