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На основу члана 44. Закона о
локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, број 129/07 и 83/14- др.
закон), члана 2. и 61. Закона о
буџетском
систему
(„Службени
гласник РС“,
број 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13испр. и 108/13), члана 63. став 1.
тачка 13 Статута општине Баточина
(„Службени
гласник
општине
Баточина“, број 10/08), и члана 9.
Одлуке о буџету општине Баточина за
2014. годину („Службени гласник
општине Баточина“, број 14/13),
Председник општине Баточина дана
25.11.2014. године донео је :
ОДЛУКУ
о промени апропријацијa за 2014.
годину
I
Из
средстава
утврђених
Одлуком о буџету општине Баточина
(„Службени
гласник
општине
Баточина“ 14/13) о д о б р а в а м
промену апропријација смањењем
апропријације на разделу 3. глава 1.
функција 130- Општинска управа,
позиција 19 економске класификације
411- Плате, накнаде и додаци
запосленима за износ од 211.000,00
динара, што је 0,99% апропријације
чији
се
расход
умањује,
уз
истовремено повећање апропријације
на разделу 1. глава 1. функција 110-

Председник општине, позиција 01
економске класификације 411- Плате,
накнаде и додаци запосленима.
II
Из
средстава
утврђених
Одлуком о буџету општине Баточина
(„Службени
гласник
општине
Баточина“ 14/13) о д о б р а в а м
промену апропријација смањењем
апропријације на разделу 3. глава 1.
функција 130- Општинска управа,
позиција 20 економске класификације
412Социјални
доприноси
(послодавац) за износ од 38.000,00
динара, што је 0,99% апропријације
чији
се
расход
умањује,
уз
истовремено повећање апропријације
на разделу 1. глава 1. функција 110Председник општине, позиција 02
економске
класификације
411Социјални доприноси (послодавац).
III
О спровођењу ове Одлуке
стараће се Одељење за изворне
приходе, привреду, јавне службе и
финансије
Општинске
управе
општине Баточина.
IV
Одлуку доставити Одељењу за
изворне приходе, привреду, јавне
службе и финансије Општинске
управе општине Баточина, Управи за
трезор и архиви.
V
Одлука ступа на снагу даном
доношења и има се објавити у

1

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ БАТОЧИНА

БРОЈ XV
„Службеном
Баточина“.

гласнику

општине

Oбразложење
Правни основ за доношење
ове Одлуке садржан је у члану 2.
Закона о буџетском систему, и у
члану 61. истог закона у ставовима 6.
у коме каже да одлуку о промени
апропријација
доноси
надлежни
извршни орган локалне власти доноси
на предлог локалног органа управе
надлежног за финансије, као и става 7.
У коме каже да Директни корисник
буџетских средстава, уз одобрење
локалног органа управе надлежног за
финансије,
може
извршити
преусмеравање
апропријације
одобрене на име одређеног расхода и
издатка који се финансира из општих
прихода буџета у износу од 5%
вредности апропријације за расход и
издатак чији се износ умањује, те у
члану 44. став 1. тачке 3. и 5. Закона о
локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/14- др.
закон) и члана 9. Одлуке о буџету
општине Баточина за 2014. годину
(„Службени
гласник
општине
Баточина”, бр. 14/13), Одлуке о првој
измени и допуни Одлуке о буџету
општине Баточина за 2014. годину
(„Службени
гласник
општине
Баточина“, бр. 7/14) и Одлуке о другој
измени и допуни Одлуке о буџету
општине Баточина за 2014. годину
(„Службени
гласник
општине
Баточина“, бр. 14/14).
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Члан 37. Закона о буџету
Републике Србије за 2014. годину
(„Сл. гласник РС“, бр. 110/13 и
116/14) каже да Јединице локалне
власти у 2014. години могу планирати
укупна средства потребна за исплату
плата запослених које се финансирају
из буџета јединица локалне власти,
тако да масу средстава за исплату
плата планирају на нивоу исплаћених
плата у 2013. години, увећаних за 2%,
а највише до дозвољеног нивоа за
исплату у складу са чланом 39. Закона
о буџету Републике Србије за 2013.
годину („Сл. гласник РС“, бр. 114/12 и
59/13), увећаног за 2%. Овом одлуком
извршено је преусмеравање средства
са раздела 3 Одлуке о буџету општине
Баточина
за
2014.
годину
„Општинска управа“ на раздео 1 „Председник
општине“
уз
непромењен износ у маси зарада
планираним за 2014. годину, у циљу
неометаног извршавања расхода на
наведеним апропријацијама, у складу
са законским оквирима.
Решавајући по наведеном
донета је одлука као у диспозитиву.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
БАТОЧИНА
Број: 020-836/14-01 од 25.11.2014.
године.
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Радиша Милошевић
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