
 На основу члана 32. Став 1. Тачке 2. Закоан о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Србије“, број 129/2007), члана 29. Закона о буџетском сиситему („Службени гласник 
Републике Србије“, број 9/02,,87/02,...85/06), и члана 41. Статута Општине Владичин Хан 
(„Службени гласник Пчињског округа“, број 21/08), а на предлог Општинског већа, Скупштина 
општине Владичин Хан на седници одржаној дана 20.12. 2008. године, донела је 
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Члан 1. 

 
 У члану 3. износ „сталних трошкова“ Општинског већа у разделу 1 – Општинско веће, на 
позицији 5, од „19.935.000,00 “ замењује се износом од „17.935.000,00“. 
  

У члану 3. износ „специјализованих услуга“ Месних заједница, на позицији 113  у разделу 4 
– Општинска управа од „3.000.000,00“ замењује се износом од „500.000,00“.  
 

У члану 3. износ „учешћа у реализацији пројеката стратешког развојног плана“, на позицији 
145  у разделу 4 – Општинска управа од „7.000.000,00“ замењује се износом од „6.000.000,00 “. 
 

У члану 3. износ „плата  и додатака запослених“ Општинског већа, на позицији 1 у разделу 
1 – Општинско веће од „3.563.564,00“ замењује се износом од „7.393.446,62“.  
 

У члану 3. износ „социјалних доприноса на терет послодавца“ Општинског већа, на 
позицији 2 у разделу 1 – Општинско веће од „637.193,00“ замењује се износом од „1.324.097,00“. 

 
 У члану 3. износ „одборничког додатка“ Општинског већа, на позицији 4 у разделу 1 – 

Општинско веће од „670.000,00“ замењује се износом од „1.170.000,00“. 
 
У члану 3. износ „текуће буџетске резерве“, на позицији 140 у разделу 4 – Општинска 

управа од „7.485.772,00“ замењује се износом од „7.968.985,38“. 
 

Члан 2. 
 

У члану 5. став 1. износ од „7.485.772,00“ замењује се износом од „7.968.985,38“. 
 

Члан 3. 
 

Одлука ступа на снагу даном доношења а објавиће се у „Службеном гласнику Пчињског 
округа“. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 

 I Обавештењем Министарства финансија Републике Србије број 400-1024/2008-001-013 од 
03.11.2008. године Општини Владичин Хан дозвољено је да изврши корекцију масе средстава за 
исплату зарада функционерима за укупан износ од 6,058.697,00 динара. 
 Како до данашњег дана није уследио додатни трансфер средстава са нивоа Републике по 
овом основу то смо принуђени да дозвољену масу корекције зарада надоместимо из постојећих – 
сопствених прихода Општине Владичин Хан.  
 
 Текућа буџетска резерва искоришћена је за исплату септембарске зараде функционерима 
при чему је за позиције зарада функционера ангажовано укупно 1,541.910,38 динара. Резерва је 
на тај начин у потпуности искоришћена па је за накнадне исплате зарада неопходно извршити 
Измену и допуну Одлуке о буџету Општине Владичин Хан (II допунски буџет). 
 Анализирајући извршење појединих позиција трошкова код свих буџетских корисника 
Општине Владичин Хан, Одељење за привреду и финансије Општинске управе СО Владичин Хан 
предлаже да се корекција апропријација  изврши на следећи начин: 
 
Збирни приказ износа умањења апропријација као и износа увећања  апропријација дат је у 
наставку образложења: 
 

УМАЊЕЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈА УВЕЋАЊЕ АПРОПРИЈАЦИЈА 
Позиц. 
буџета 

Назив 
апропријације/корисника  

Износ 
Позиц. 
буџета 

Назив 
апропријације/корисника 

Износ 

5. 
Стални трошкови 
Општинско веће 

2,000.000,00 1. 
Плате и додаци запосл. - 
Општинско веће 

3,829.882,62 

113. 
Специјализоване услуге 
Месне заједнице 

2,500.000,00 2. 
Социјални доприноси на 
терет послодавца 

686.904,00 

145. 
Средства за реализацију 
програма стратешког 
развојног  плана 

1,000.000,00 4. 
Одборнички додатак 
Исплата дневница 
одборницима 

500.000,00 

 
 

 140. 
Текућа буџетска 
резерва 

483.213,38 

УКУПНО 5,500.000,00 УКУПНО 5,500.000,00 
 
 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СО ВЛАДИЧИН ХАН 
 

 


