
 

    На основу члана 63. став 1 Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010 , 101/2010, 101/2011, 93/2012, 

62/2013,63/2013 и 108/2013), члана 32. т.2.  Закона o локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 21. став 1. и 

члана 37. т.2. Статута општине Дољевац („Службени лист града Ниша'', број 69/2008,  89/2010, 14/2012, 32/2012,70/2012  57/2013),  

Скупштина општине Дољевац,  на седници од  18.12.2013. године,  донела је   

 

ОДЛУКУ 

О РЕБАЛАНСУ  БУЏЕТA ОПШТИНЕ  ДОЉЕВАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о буџету општине Дољевац за 2013. годину (”Сл. лист града Ниша’’број 104/2012, 6/2013,30/2013, 62/2013 ), 

У делу  ''I ОПШТИ ДЕО''  члан 1. мења се и гласи: 

 

''Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Дољевац за 2013. годину састоје се од: 

 

''А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА  

Укупни приходи и примања остварени 484,070,188 

по основу продаје нефинансијске имовине (кл 7+8) 

1.1  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 482,770,188 

-буџетска средства 413,088,903 

-сопствени приходи 5,679,900 

-донације 64,001,385 

1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (КЛ 8) 1,300,000 

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (4+5) 483,967,685 

2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 425.334.085 

-текући буџетски расходи 372.945.800 

-расходи из сопствених прихода 5,399,900 

-донације 46.988.385 

2.2 Издаци за набавку нефинансијске имовине (кл 5) 58,633,600 

-текући буџетски издаци 40,540,600 

-издаци из сопствених прихода 1,080,000 

-донације 17.013.000 

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (7+8)-(4+5) 102,503 

Издаци за набавку финансијске имовине (категорија 62)  

Примања од продаје финансијске имовине  

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ 102,503 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  

Примања од задуживања  

Неутрошена средства из претходне године 20,777,554 

Издаци за отплату главнице дуга 20,880,057 

Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика  

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ -102,503 

 



У делу ''I Општи део'' , у члану1, став 2 '' ПРИХОДИ И ПРИМАЊА, РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА'' врше се следеће измене: 

 

Код ''1 ПРИХОДИ И ПРИМАЊА'': 

 

      - конто 733150 ''Текући трансфери од други нивоа власти у корист нивоа општина'' износ   ''200.374.414'' замењује се износом 

''203.374.414''. 

      - конто 733250 ''Капитални  трансфери од други нивоа власти у корист нивоа општина'' износ   ''6.000.000'' замењује се износом 

''4.470.057''. 

       - конто 741510 ''Накнада за коришћење природних добара'' износ ''100.000'' замењује се износом ''1.000.000''. 

               -  додаје се нови конто 743350 ''Приходи од новчаних казни'' и износ 10.000. 

      -  додаје се нови конто 744250 ''Капитални трансфери од физичких и правних лица'' и износ ''4.000.000''. 

      -  конто 812151 ''Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа општина'' износ ''500.000'' брише се. 

      -  додаје се нови конто 841100 ''Примања од продаје земљишта'' и износ 500.000. 

У делу ''ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА'', класа 3 ''Пренета неутрошена средства'' износ ''20.777.554'' замењује се износом ''9.897.497''.  

 

Код   ''3 ПРИХОДИ ИЗ ДОНАЦИЈА 07 и 08'': 

конто 733000 ''Трансфери од других нивоа власти'' износ ''60.873.885'' замењује се износом ''56.813.885''. 

 

Код ''4 ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА 13'' иза конта 311710 ''Пренета неутрошена средства'' додају  се конта: 

- 321300 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година и износ 345.652 

- 321100 Нераспоређени вишак прихода из претходне године и износ 10.534.405.  

Код ''5 СРЕДСТВА 00СО'' 

- Конто 771 ''Меморандумске ставке за рефундацију расхода'' износ ''419.741'' замењује се износом ''420.241''. 

Код ''УКУПНО ПРИХОДИ'' износ ''504.898.288'' замењује се износом ''507.218.845''. 

 

Код ''УКУПНИ ИЗДАЦИ (1+2+3)'' врше се следеће измене: 

класа 4 ''1.Текући расходи'', износ ''371.175.800'' замењује се износом ''372.945.800''. 

категорија 41 ''1.1 Расходи за запослене'' износ ''138.704.688'' замењује се износом ''138.488.888''. 

категорија 42 ''1.2. Коришћење роба и услуга'', износ ''137.645.812'' замењује се износом ''138.631.612''. 

категорија 47 ''1.5. Социјална заштита из буџета'' износ ''10.100.000'' замењује се износом ''11.100.000''. 

категорија 48+49 ''1.6 Остали расходи'' износ ''27.262.500'' замењује се износом ''26.962.500''. 

категорија 46 '' Трансфери'' износ ''43.412.800'' замењује се износом ''43.712.800''. 

класа 5 ''2. Капитални издаци'' износ ''46.810.600'' замењује се износом ''40.540..600''. 

 

Члан 2. 

 

Нераспоређени вишак прихода из претходне године у износу од 10.534.405 динара и нераспоређени вишак прихода из ранијих година у 

износу од 345.652 динара утрошиће се у 2013. години за превремену отплату кредита за 2014. годину. 

 

Члан 3. 

 

У делу ''I Општи део'' у  члану 2, врше се следеће измене: 

 

У колони  ''средства из буџета'': 

   - конто 413 ''Накнаде у натури'' износ ''185.000'' замењује се износом ''405.000''. 

   - конто 414 ''Социјална давања запосленима'' износ ''2.700.000'' замењује се износом ''2.250.000''. 

   - конто 415 ''Накнаде за запослене'' износ ''6.879.800'' замењује се износом ''6.894.000''. 

   - конто 421 ''Стални трошкови'', износ ''17.695.000'' замењује се износом ''18.795.000''. 

   - конто 423 ''Услуге по уговору'' износ ''21.531.000'' замењује се износом ''20.181.000''. 

   - конто 425 ''Текуће поправке и одржавање'' износ ''8.183.300'' замењује се износом ''8.019.100''. 

   - конто 426 ''Материјал'' износ ''23.653.512'' замењује се износом ''25.053.512''. 

   - конто 463 ''Донације и трансфери осталим нивоима власти'' износ ''36.412.800'' замењује се износом ''36.712.800''. 

   - конто 472 ''Накнаде за социјалну заштиту'' износ ''10.100.000'' замењује се износом ''11.100.000''. 

   - конто 481 ''Дотације невладиним организацијама'' износ ''14.920.500'' замењује се износом ''14.900.500''. 

   - конто 511 ''Зграде и грађевински објекти'' износ ''22.316.700'' замењује се износом  ''17.696.700''. 

      - конто 512 ''Машине и опрема''  износ ''17.483.900'' замењује се износом ''15.833.900''. 

 

       У колони ''Средства из сопствених извора 04'': 

 

   - конто 413 ''Накнаде у натури'' износ ''104.000'' замењује се износом ''4.000''. 

   - конто 414 ''Социјална давања запосленима'' износ ''57.200'' замењује се износом ''7.200''. 

   - конто 415 ''Накнаде за запослене'' износ ''104.000'' замењује се износом ''64.000''. 

   - конто 416 ''Награде запосленима'' износ ''10.400'' замењује се износом ''50.400''. 

   - конто 421 ''Стални трошкови'', износ ''313.000'' замењује се износом ''393.000''. 

   - конто 423 ''Услуге по уговору'' износ ''548.000'' замењује се износом ''1.048.000''. 

   - конто 424 ''Специјализоване услуге'' износ ''109.000'' замењује се износом ''79.000''. 

   - конто 425 ''Текуће поправке и одржавање'' износ ''204.000'' замењује се износом ''254.000''. 

   - конто 426 ''Материјал'' износ ''1.989.400'' замењује се износом ''1.389.400''. 

   - конто 482 ''Порези, обавезне таксе и казне'' износ ''20.400'' замењује се износом ''40.400''. 

      - конто 512 ''Машине и опрема''  износ ''50.000'' замењује се износом ''180.000''. 

 

  У колони ''Средства из донација 07 и 08'': 

   - конто 413 ''Накнаде у натури'' износ ''252.000'' замењује се износом ''102.000''. 



   - конто 414 ''Социјална давања запосленима'' износ ''72.800'' замењује се износом ''22.800''. 

   - конто 415 ''Накнаде за запослене'' износ ''978.000'' замењује се износом ''1.778.000''. 

   - конто 416 ''Награде запосленима'' износ ''62.000'' замењује се износом ''12.000''. 

   - конто 421 ''Стални трошкови'', износ ''1.813.520'' замењује се износом ''1.914.066''. 

   - конто 422 ''Трошкови путовања'' износ ''107.000'' замењује се износом ''41.454''. 

   - конто 423 ''Услуге по уговору'' износ ''694.480'' замењује се износом ''349.480''. 

   - конто 424 ''Специјализоване услуге'' износ ''10.794.000'' замењује се износом ''10.744.000''. 

   - конто 425 ''Текуће поправке и одржавање'' износ ''8.520.000'' замењује се износом ''7.120.000''. 

   - конто 426 ''Материјал'' износ ''3.374.000'' замењује се износом ''4.974.000''. 

   - конто 482 ''Порези, обавезне таксе и казне'' износ ''686.400'' замењује се износом ''636.400''. 

   - конто 483 ''Новчане казне и пенали'' износ ''50.000'' брише се. 

       - конто 512 ''Машине и опрема''  износ ''600.000'' замењује се износом ''250.000''. 

 

У колони ''Средства из ООСО 

    - конто 414 ''Социјална давања запосленима'' износ ''452.000'' замењује се износом ''452.500''. 

 

У колони ''Пренета неутрошена средства 13'': 

    - додаје се конто 611 ''Отплата главнице домаћим кредиторима'' и износ 10.880.057. 

 

Члан 4. 

 

У делу ''II Посебан део''у члану 4, врше се следеће измене: 

    

 У разделу 3, глава 1, функција 130, ''Општинска управа''  

код ''средства буџета'': 

       -     на позицији 23 економска класификација 414 ''Социјална давања запосленима'''' износ ''1.600.000'' замењује се износом 

''1.100.000''. 

            - на позицији 28, економска класификација 423 ''Услуге по уговору'' износ ''6.000.000'' замењује се износом ''6.500.000''. 

код ''средства из републике'': 

- на позицији 41, економска класификација 541 ''Земљиште'' износ ''4.000.000'' брише се. 

 

У разделу 3, глава 2, функција 170, ''Трансакције везане за јавни дуг'' 

Код ''пренета неутрошена средства 13'' 

- на позицији 44 додаје се економска класификација 611 ''Отплата главнице домаћим кредиторима'' и износ 10.880.057.  

 

У разделу 3, глава 3, функција 040, ''Породица и деца''  

код ''средства буџета'': 

         - на позицији 45, економска класификација 472 ''Накнаде за социјалну заштиту из буџета'' износ ''9.000.000'' замењује се износом 

''10.000.000''. 

 

У разделу 3, глава 9, функција 220, ''Средства за поступање у ванредним ситуацијама''  

код ''средства буџета'': 

- на позицији 56, економска класификација 423 ''Услуге по уговору'' износ ''4.000.000'' замењује се износом ''2.000.000''. 

 

У разделу 3, глава 11, функција 070 ''Социјална заштита''  

 код ''средства буџета'': 

- на позицији 70, економска класификација 463 ''Материјал'' износ ''1.288.000'' замењује се износом ''1.138.000''. 

- иза позиције 74, додаје се нова позиција 74/1, економска класификација 463 ''Материјал'' и износ 150.000. 

 

У разделу 3, глава 13, функција 912 ''Основно образовање''  

 код ''средства буџета'': 

          - на позицији 77 ''Накнаде за запослене'' износ ''5.200.000'' замењује се износом ''5.450.000''. 

          - на позицији 78 ''Социјална давања запосленима'' износ ''220.000'' замењује се износом ''120.000''. 

          - на позицији 80 ''Стални тррошкови'' износ ''8.300.000'' замењује се износом ''8.850.000''. 

          - на позицији  83 ''Текуће поправке и одржавање'' износ ''3.550.000'' замењује се износом ''2.150.000''. 

          - на позицији 84 ''Материјал'' износ ''972.000'' замењује се износом ''1.072.000''. 

          - на позицији 86 ''Порези, обавезне таксе и казне'' износ ''485.000'' замењује се износом ''85.000''. 

          - на позицији 89 ''Машине и опрема'' износ ''300.000''  замењује се износом ''1.300.000''. 

 

У разделу 3, глава 15, функција 920 ''Средње образовање''  

 код ''средства буџета'': 

          - на позицији 92 ''Накнаде за запослене'' износ ''1.300.000'' замењује се износом ''1.420.000''. 

          - на позицији 96 ''Текуће поправке и одржавање'' износ ''60.000'' замењује се износом ''30.000''. 

          - на позицији 97 ''Материјал'' износ ''200.000'' замењује се износом ''156.000''. 

          - на позицији 98 ''Ученичке награде'' износ ''60.000'' замењује се износом ''14.000''. 

 

 У разделу 3, глава 16, функција 911, ''Предшколско образовање''  

код ''средства из сопствених извора'': 

- На позицији 102, економска класификација 413 ''Накнаде у натури'' износ ''104.000'' замењује се износом ''4.000''. 

- На позицији 103, економска класификација 414 ''Социјална давања запосленима'' износ ''52.000'' замењује се износом ''2.000''. 

- На позицији 104, економска класификација 415 ''Накнаде трошкова за запослене'' износ ''104.000'' замењује се износон ''64.000 ''. 

- На позицији 105, економска класификација 416 ''Награде запосленима'' износ ''10.400'' замењује се износом ''50.400''. 

- на позицији 106 економска класификација 421 „Стални трошкови“ износ „260.000“ замењује се  износом „340.000“. 



- на позицији 108, економска класификација 423 ''Услуге по уговору'' износ ''468.000'' замењује се износом ''968.000''. 

- на позицији 109, економска класификација 424 ''Специјализоване услуге'' износ ''104.000'' замењује се износом ''74.000''. 

- на позицији 110, економска класификација 425 ''Текуће поправке и одржавање'' износ ''104.000'' замењује се износом ''154.000' '. 

- на позицији 111, економска класификација 426 ''Материјал'' износ ''1.934.400'' замењује се износом ''1.334.400''. 

- на позицији 112, економска класификација 482 ''Порези, обавезне таксе и казне'' износ ''10.400'' замењује се износом ''30.400 ''. 

- на позицији 115, додаје се економска класификација 512 ''Машине и опрема'' и износ ''130.000''. 

 

код ''средства из републике'': 

- На позицији 102, економска класификација 413 ''Накнаде у натури'' износ ''252.000'' замењује се износом ''102.000''. 

- На позицији 103, економска класификација 414 ''Социјална давања запосленима'' износ ''72.800'' замењује се износом ''22.800''. 

- На позицији 104, економска класификација 415 ''Накнаде трошкова за запослене'' износ ''728.000'' замењује се износон 

''1.528.000''. 

- На позицији 105, економска класификација 416 ''Награде запосленима'' износ ''62.000'' замењује се износом ''12.000''. 

- на позицији 106 економска класификација 421 „Стални трошкови“ износ „1.812.000“ замењује се  износом „1.912.000“. 

- на позицији 107,  економска класификација 422 ''Трошкови путовања''  износ ''50.000'' брише се. 

- на позицији 108, економска класификација 423 ''Услуге по уговору'' износ ''348.000'' замењује се износом ''48.000''. 

- на позицији 109, економска класификација 424 ''Специјализоване услуге'' износ ''304.000'' замењује се износом ''254.000''. 

- на позицији 110, економска класификација 425 ''Текуће поправке и одржавање'' износ ''1.520.000'' замењује се износом 

''120.000''. 

- на позицији 111, економска класификација 426 ''Материјал'' износ ''2.124.000'' замењује се износом ''3.724.000''. 

- на позицији 112, економска класификација 482 ''Порези, обавезне таксе и казне'' износ ''86.400'' замењује се износом ''36.400''. 

- на позицији 113, економска класификација 483 ''Новчане казне и пенали'' износ ''50.000'' брише се. 

- на позицији 115, економска класификација 512 ''Машине и опрема''  износ ''500.000'' замењује се износом ''150.000''. 

 

У разделу 3, глава 18, функција 820  ''Јавна библиотека''  

код ''средства буџета'' 

- на позицији 122, економска класификација 415 ''Накнаде трошкова за запослене'' износ ''444.800'' замењује се износом ''459.000''. 

- на позицији 124, економска класификација 421 ''Стални трошкови'' износ ''990.000'' замењује се износом ''1.090.000''. 

- на позицији 127, економска класификација 424 ''Специјализоване услуге'' износ ''70.000'' замењује се износом ''71.000''. 

- на позицији 128, економска класификација 425 ''Текуће поправке и одржавање'' износ ''350.000'' замењује се износом ''184.800' '. 

- на позицији 132, економска класификација 511 ''Зграде и грађевински објекти'' износ ''500.000'' брише се. 

 

код ''средства из републике'': 

- на позицији 124 економска класификација 421 „Стални трошкови“ износ ''1.520“ замењује се  износом „2.066“. 

- на позицији 125,  економска класификација 422 ''Трошкови путовања''  износ ''57.000'' замењује се износом 41.454''. 

- на позицији 126, економска класификација 423 ''Услуге по уговору'' износ ''261.480'' замењује се износом ''216.480''. 

 

код ''средства из оосо'' 

- на позицији 121, економска класификација 414 ''Социјална давања запосленима'' износ ''452.000'' замењује се износом ''452.500''. 

 

У разделу 3, глава 19, функција 620, ''ЈП Дирекција за изградњу општине'' 

 

Код ''Средств буџета'': 

          - на позицији 139, економска класификација 413 ''Накнаде у натури'' износ ''30.000'' замењује се износом ''100.000''. 

          - на позицији 140, економска класификација 414 ''Социјална давања запосленима'' износ ''50.000'' замењује се износом ''100.000' '. 

         -     на позицији 152, економска класификација 511 ''Зграде и грађевински објекти'' износ ''10.516.700'' замењује се износом 

''6.396.700''. 

 

У разделу 3, глава 20, функција 510,  ''ЈКП Дољевац'' 

Код ''Средства из буџета'': 

        - на позицији 158, економска класификација 413 ''Накнаде у натури'' износ ''100.000'' замењује се износом ''250.000''. 

        - на позицији 165, економска класификација 423 ''Услуге по уговору'' износ ''2.000.000'' замењује се износом ''2.100.000''. 

        - на позицији 168, економска класификација 426 ''Материјал'' износ ''14.143.512'' замењује се износом ''15.543.512''. 

        - на позицији 172, економска класификација 512 ''Машине и опрема'' износ ''11.500.000'' замењује се износом ''9.850.000''.  

 

У разделу 3, глава 21, функција 160,  ''Месне заједнице'' 

Код ''Средства буџета'': 

- на позицији 173, економска класификација 421 ''Стални трошкови'' износ ''1.500.000'' замењује се износом ''2.500.000''. 

 

Члан 5. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања  у ''Службеном листу Града Ниша''. 

 

Број:  400-111 

У Дољевцу,  18.12. 2013. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

                                                                                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

 

                                                                                                                                                                             __________________ 

                                                                                                                                                       Томислав Митровић                                                                                

 

 


