На основу члана 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010,
101/2010, 93/2012, 63/2013, 63/2013 – исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016,
113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019), члана 32. Став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 и 47/2018) и чл. 21 и 41. Статута општине Лебане
(„Службени галсник РС“, број 8/2019), Скупштина општине Лебане на седници одржаној 16. и 17.12.2020.
године донела је:

ОДЛУКА О ТРЕЋЕМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА
ОПШТИНЕ ЛЕБАНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.

У Одлуци о буџету општине Лебане за 2020.годину, у посебном делу Одлуке, План расхода, и
издатака, прихода и примања, члан 6. мења се и гласи:
Приходи и примања, укључујући и примања по основу задуживања, утврђени су у износу од
891.882.900,00 динара.
Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга, планирани су у
износу од 891.882.900,00 динара, финансирани из свих извора.
Раздео 5 – Општинска управа
Функција: 070
Позиција: 32/0
Економска класификација: 472– Накнаде за социјалну заштиту
Умањује се за 3.000.000,00 динара
Функција 130
Позиција:53/0
Еконоимска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти
Умањује се за 100.000.000,00 динара
Функција 451 – Општинска управа
Позиција: 64/0
Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти

Умањује се за 40.000.000,00 динара
Позиција: 65/0
Економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти
Умањује се за 3.000.000,00 динара
Позиција: 66/0
Економска класификација 425 – Текуће поправке и одржавање
Умањује се за 10.000.000,00 динара
Функција 911
Позиција: 93/0
Економска класификација 421 – Стални трошкови
Умањује се за 1.500.000,00 динара
Позиција 98/0
Економска класификација 426 – Материјал
Умањује се за 2.500.000,00 динара
Функција 473
Позиција: 130/0
Економска класификација 523 – Залихе робе за даљу продају
Умањује се за 1.000.000,00 динара
Функција 810
Позиција 166/0
Економска класификација 511 –Зграде и грађевински објекти
Умањује се за 1.000.000,00 динара
План прихода мења се и гласи:
Економска класификација 733251 Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од
Републике у корист нивоа општина умањује се за 80.000.000,00 динара.
Економска класификација 911451 – Примања од задуживања од пословних банака у мемљи
умањује се за 39.000.000,00 динара.

Економска класификација 732441 – Капиталне помоћи од ЕУ у корист нивоа општина умањује
се за 43.000.000,00 динара.
Члан 2.
У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног корисника буџетских
средстава промени, износ апропријација издвојених за активност тог корисника могу се увећати, односно
смањити на терет или у корист текуће буџетске резерве .
Одлуку о промени апропријација и преносу апропријације у текућу буџетску реерву из става 1. овог
члана, а у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси председник општине, односно општинско
веће .
Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа надлежног за финансије,
може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода у износу од 10%
вредсности апропријације за расход чији се износ умањује.
Преусмеравање апропријација из става 3. односе се на апропријације из прихода буџета, док се из
осталих извора могу мењати без ограничења, с тим што корисник буџетских средстава, који оствари приходе и
примањачији износи нису могли бити познати у поступку доношења буџета, подноси захтеворгану управе
надлежном за финансије за отварање, односно повећање одговарајуће апропријације за извршавање расхода
и издатака из свих извора финансирања, осим из извора 01.
Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета,
председник општине / општинско веће доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће
искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене за које средства нису
предвиђена у довољном обиму.
Ако у току године дође до промене околности која не угрожава утврђене приоритете унутар буџета,
председник општине / општинско веће доноси одлуку да се износ апропријације који није могуће
искористити, пренесе у текућу буџетску резерву и може се користити за намене за које средства нису
предвиђена у довољном обиму.
Укупан износ преусмеравања из става 4 . овог члана не може бити већи од износа разлике између
буџетом одобрених средстава текуће буџетске резерве и максимално могућег износа средстава текуће
буџетске резерве утврђене чланом 69. став 3. Закона о буџетском систему.
Члан 3.
Решење о употреби текуће бџетске и сталне буџетске резерве на предлог органа надлежног за
финансије доноси општинско веће, односно председник општине.

Члан 4
У предлог ребаланса буџета су укључене све промене у основној Одлуци о буџету за 2020.
године које су се десиле коришћењем средстава текуће буџетске резерве, променама апропријације
и отварањем апропријација.

Члан 5.
Овлашћује се одељење за привреду и финансије општинске управе Лебане да изврши
техничке корекције у осталим деловима Одлуке о буџету општине Лебане за 2020. годину у складу са
наведеним променама у члану 1. ове одлуке и уради пречишћен текст Одлуке о буџету општине
Лебане за 2020. годину.
Члан 6.
Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“.
Члан 7.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења.
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