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

и 62/2013), 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 и 57/2013),  Скупштина 

општине Дољевац,  на седници од  31. 07. 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 и 30/2013), 

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  481,749,631 

по основу продаје нефинансијске имовине (кл 7+8) 

1.1  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 480,449,631 

-буџетска средства 406,708,846 

-сопствени приходи 6,131,900 

-донације 67,608,885 

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

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (4+5) 494,898,288 

2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 423,657,485 

-текући буџетски расходи 371,175,800 

-расходи из сопствених прихода 6,235,800 

-донације 46,245,885 

2.2 Издаци за набавку нефинансијске имовине (кл 5) 71,240,803 

-текући буџетски издаци 46,810,600 

-издаци из сопствених прихода 3,067,203 

-донације 21,363,000 

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (7+8)-(4+5) -13,148,657 

Издаци за набавку финансијске имовине (категорија 62)   

Примања од продаје финансијске имовине   

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ -13,148,657 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

Примања од задуживања      

Неутрошена средства из претходне године 23,148,657 

Издаци за отплату главнице дуга 10,000,000 

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

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 13,148,657 

 

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 711110 ''Порез на зараде'' износ ''133.910.086'' замењује се износом ''104.034.432'' 

      - конто 711160 ''Порез на приходе од осигурања'' износ ''2.000.000'' замењује се износом ''500.000''. 

      - конто 713310 ''Порез на наслеђе и поклон'' износ ''1.000.000'' замењује се износом ''200.000''. 

      - конто 713420 ''Порез на капиталне трансакције''  износ ''4.000.000'' замењује се износом ''3.500.000''. 

      - конто 714510 ''Порез на моторна возила'' износ ''7.500.000'' замењује се износом ''4.500.000''. 



      - конто 714540 '' Накнада за коришћење добара од општег интереса'' износ ''3.000.000'' замењује се износом ''2.000.000''. 

      - конто 714560 ''Општинске накнаде'' износ ''3.000.000'' замењује се износом ''2.000.000''. 

      - конто 716110 ''Комунална такса на фирму'' износ ''13.000.000'' замењује се износом ''8.000.000''. 

      - конто 733150 ''Текући трансфери од други нивоа власти у корист нивоа општина'' износ   ''202.374.414'' замењује се износом 

''200.374.414''. 

      - конто 733250 ''Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина'' износ ''20.000.000'' замењује се износом 

''6.000.000''. 

               -  конто 741530 ''Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта'' износ ''28.000.000'' замењује се износом ''24.000.000''. 

               - конто 741560 ''Накнада за коришћење ваздушног простора'' износ ''1.000.000'' замењује се износом ''300.000''. 

               - конто 742150 ''Приходи од продаје добара и услуга'' износ ''550.000'' замењује се износом ''1.000.000''. 

               - конто 743350 ''Приходи од новчаних казни'' износ ''500.000'' брише се. 

               - конто 745150 ''Мешовити и неодређени приходи'' износ ''20.100.000'' замењује се износом ''18.100.000''. 

               - конто 311710 ''Пренета неутрошена средства из претходне године'' додаје се износ 20.777.554. 

 

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

 

конто 733000 ''Трансфери од других нивоа власти'' износ ''267.271.585'' замењује се износом ''60.873.885''. 

 

Иза ''4 Пренета неутришена средства 13'' додаје се, 5 Средства ООСО, и  

- конто 771000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода и износ 419.741. 

- конто 772000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године и износ 32.259 

 

Код ''УКУПНО ПРИХОДИ'' износ ''755.492.088'' замењује се износом ''504.898.288''. 

 

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

 

класа 4 ''1.Текући расходи'', износ ''404.307.800'' замењује се износом ''371.175.800''. 

категорија 41 ''1.1 Расходи за запослене'' износ ''140.654.688'' замењује се износом ''138.704.688''. 

категорија 42 ''1.2. Коришћење роба и услуга'', износ ''151.844.812'' замењује се износом ''137.645.812'' 

категорија 45 ''1.4. Субвенције'' износ ''15.000.000'' замењује се износом ''11.000.000''. 

категорија 47 ''1.5. Социјална заштита из буџета'' износ ''9.100.000'' замењује се износом ''10.100.000''. 

категорија 48+49 ''1.6. Остали расходи'' износ ''39.262.500'' замењује се износом ''27.262.500''. 

категорија 51 '' Трансфери'' износ ''45.395.800'' замењује се износом ''43.412.800''. 

класа 5 ''2. Капитални издаци'' износ ''58.326.700'' замењује се износом ''46.810.600''. 

 

Члан 2. 

 

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

 

У колони  ''средства из буџета'': 

   - конто 411 ''Плате, додаци и накнаде запослених'' износ ''109.416.026'' замењује се износом ''106.416.026''   

      - конто 414 ''Социјална давања запосленима'' износ ''1.700.000'' замењује се износом ''2.700.000''. 

   - конто 415 ''Накнаде за запослене'' износ ''6.819.800'' замењује се износом ''6.879.800''. 

   - конто 416 ''Награде запосленима и ост. посл. расходи'' износ ''892.400'' замењује се износом ''882.400''. 

   - конто 421 ''Стални трошкови'', износ ''18.680.000'' замењује се износом ''17.695.000''. 

   - конто 422 ''Трошкови путовања'' износ ''5.480.000'' замењује се износом ''5.580.000''. 

   - конто 423 ''Услуге по уговору'' износ ''22.040.000'' замењује се износом ''21.531.000''. 

   - конто 424 ''Специјализоване услуге'', износ ''68.003.000'' замењује се износом ''61.003.000''. 

   - конто 425 ''Текуће поправке и одржавање'' износ ''13.183.300'' замењује се износом ''8.183.300''. 

   - конто 426 ''Материјал'' износ ''24.458.512'' замењује се износом ''23.653.512''. 

   - конто 451 ''Субвенције'' износ ''15.000.000'' замењује се износом ''11.000.000''. 

   - конто 463 ''Донације и трансфери осталим нивоима власти'' износ ''38.395.800'' замењује се износом ''36.412.800''. 

   - конто 472 ''Накнаде за социјалну заштиту'' износ ''9.100.000'' замењује се износом ''10.100.000''. 

   - конто 482 ''Порези, обавезне казне и таксе'' износ ''19.432.000'' замењује се износом ''7.432.000''. 

   - конто 511 ''Зграде и грађевински објекти'' износ ''32.416.700'' замењује се износом  ''22.316.700''. 

       - конто 512 ''Машине и опрема''  износ ''17.400.000'' замењује се износом ''17.483.900''. 

       - конто 541 ''Земљиште'' износ ''8.000.000'' замењује се износом ''6.500.000''. 

 

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

       - конто 421 ''Стални трошкови'' износ ''1.812.000'' замењује се износом '''1.813.520''. 

       - конто 422 ''Трошкови путовања'' износ ''50.000'' замењује се износом ''107.000''. 

       - конто 423 ''Услуге по уговору'' износ ''433.000'' замењује се износом ''694.480''. 

   - конто 424 ''Специјализоване услуге'', износ ''81.304.000'' замењује се износом ''10.794.000''. 

   - конто 425 ''Текуће поправке и одржавање'' износ ''19.853.000'' замењује се износом ''8.520.000''. 

   - конто 482 ''Порези, обавезне казне и таксе'' износ ''44.491.100'' замењује се износом ''686.400''. 

   - конто 511 ''Зграде и грађевински објекти'' износ ''97.833.000'' замењује се износом  ''16.763.000''. 

 

Иза колоне ''Средства из донација 07 08'' додаје се нова колона ''Средства из ООСО'' 

    -конто 414 ''Социјална давања запосленима'' и износ 452,000. 

 

Члан 3. 

У делу ''I Општи део''  члан 3, мења се и гласи: 

 

Ек. 

Клас. 

Ред. 

број 
Опис Износ у динарима  



2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 

 

А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ  

511   
 

Пројектно планирање 

  1 Израда ПДР-а уређења индустријске зоне "Бубањ" у КО Белотинац    

    Година почетка финансирања пројекта: 2014.     

    Година завршетка финансирања пројекта: 2014.    

    Укупна вредност пројекта: 1,500,000 

    Извори финансирања:    

    из текућих прихода буџета  1,000,000  

    из буџета Републике Србије  500,000  

  2 
Израда ПДР-а уређења туристичко излетничког комплекса на брду "Комњига" у КО 

Орљане 
   

    Година почетка финансирања пројекта: 2014.     

    Година завршетка финансирања пројекта: 2014.    

    Укупна вредност пројекта: 750,000 

    Извори финансирања:    

    из текућих прихода буџета  500,000  

    из буџета Републике Србије  250,000  

  3 
Израда ПДР-а уређења спортско-рекреативног центра "Малошке баре" у КО 

Малошиште 
   

    Година почетка финансирања пројекта: 2014.     

    Година завршетка финансирања пројекта: 2014.    

    Укупна вредност пројекта: 750,000 

    Извори финансирања:    

    из текућих прихода буџета  500,000  

    из буџета Републике Србије  250,000  

  4 

Израда Плана детаљне регулације за изградњу Централног постројења за 

пречишћавање отпадних вода у КО Орљане, са извештајем о Стратешкој процени 

утицаја на животну средину 

   

    Година почетка финансирања пројекта: 2014.     

    Година завршетка финансирања пројекта: 2014.    

    Укупна вредност пројекта: 4,500,000 

    Извори финансирања:    

    из текућих прихода буџета  800,000  

    из буџета Републике Србије  3,700,000  

  5 
Израда Плана детаљне регулације за изградњу Регионалне депоније, са извештајем 
о Стратешкој пројецини утицаја на животну средину 

   

    Година почетка финансирања пројекта: 2013.     

    Година завршетка финансирања пројекта: 2014.    

    Укупна вредност пројекта: 5,000,000 

    Извори финансирања:    

    из текућих прихода буџета    

    из буџета града Ниша  3,000,000 2,000,000 

511   Зграде и грађевински објекти 

  1 Реконструкција и надоградња општинског објекта 12,500,000   

  2 Завршетак изградње и текуће одржавање објекта МЗ-а  500,000   

  3 
Изградња и уређење пијачних простора  на територији општине Дољевац у складу 

са пројектно-техничком документацијом (зелена пијаца у Пуковцу) 
   

    
Година почетка финансирања пројекта: 2011. (израда пројектно-техничке 
документације) 

   

    Година завршетка финансирања пројекта: 2015.    

    Укупна вредност пројекта: 80,000,000 

    Извори финансирања:    

    из текућих прихода буџета  2,500,000 2,500,000 

    из буџета Републике Србије  25,000,000 30,000,000 

     из осталих извора (предузетници и привредници - у изградњи пословног простора)   5,000,000 5,000,000 

    из донација   5,000,000 5,000,000 



  4 
Заштита, рестаурација, изградња прилазних путева и стаза, осветљавање 

средњевековног града "Копријана", на Селичевици у општини Дољевац 
   

    
Година почетка финансирања пројекта: 2011. (израда ПДР-а и пројектно-техничке 

документације) 
   

    Година завршетка финансирања пројекта: 2015.    

    Укупна вредност пројекта: 55,000,000 

    Извори финансирања:    

    из текућих прихода буџета  4,000,000 4,000,000 

    из буџета Републике Србије  25,000,000 22,000,000 

  5 Санација, реконструкција и надоградња објекта Дома културе у Дољевцу     

    
Година почетка финансирања пројекта: 2011. (израда пројектно-техничке 
документације) 

   

    Година завршетка финансирања пројекта: 2014.    

    Укупна вредност пројекта: 27,500,000 

    Извори финансирања:    

    из текућих прихода буџета 500,000 2,000,000  

    из буџета Републике Србије  5,000,000  

    из донација   20,000,000  

  6 Изградња аква парка у општини Дољевац    

    Година почетка финансирања пројекта: 2012. (израда ПДР-а)    

    Година завршетка финансирања пројекта: 2015.    

    Укупна вредност пројекта: 150,000,000 

    Извори финансирања:    

    из текућих прихода буџета  1,000,000 3,000,000 

    из буџета Републике Србије  50,000,000 50,000,000 

     из осталих извора (предузетници и привредници - у изградњи пословног простора)    46,000,000 

  7 Завршетак изградње фискултурне балон сале у Малошишту    

    Година почетка финансирања пројекта: 2007.     

    Година завршетка финансирања пројекта: 2013.    

    Укупна вредност пројекта (са улагањима из претходних година): 17,500,000 

    Извори финансирања:    

    из текућих прихода буџета    

    из буџета Републике Србије  4,000,000  

  8 
Радови на реконструкцији и обнови јавне расвете и увођење енергетске 
ефикасности у јавној расвети 

   

    Година почетка финансирања пројекта: 2011.     

    Година завршетка финансирања пројекта: 2013.    

    Укупна вредност пројекта (са улагањима из претходних година): 16,500,000 

    Извори финансирања:    

    из текућих прихода буџета  1,500,000  

    из буџета Републике Србије  15,000,000  

  9 Изградњa трафо станица на територији општине 10/04  и 110/35/10 KV    

    Година почетка финансирања пројекта: 2013. (израда ПДР-а)    

    Година завршетка финансирања пројекта: 2015.    

    Укупна вредност пројекта: 360,000,000 

    Извори финансирања:    

    из текућих прихода буџета 1,000,000 2,000,000 2,000,000 

     из осталих извора (ЕД "Југоисток"- Ниш и ЕМС)  121,000,000 122,000,000 112,000,000 

  10 
Наставак изградње фекалних и атмосферских канализација на територији општине 

Дољевац (Пуковац, Малошиште,...) 
   

    Година почетка финансирања пројекта: 2008.     

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016.    

    Укупна вредност пројекта (са улагањима из претходних година): 132,000,000 

    Извори финансирања:    

    из текућих прихода буџета 1,500,000 5,000,000 5,000,000 

    из буџета Републике Србије  35,000,000 35,000,000 

     из осталих извора (предузетници и привредници - у изградњи пословног простора)  3,000,000 5,000,000 5,000,000 

  11 Реконструкција и надоградња предшколског објекта у Дољевцу     



    Година почетка финансирања пројекта: 2014.     

    Година завршетка финансирања пројекта: 2015.    

    Укупна вредност пројекта (са улагањима из претходних година): 50,000,000 

    Извори финансирања:    

    из текућих прихода буџета  5,000,000 5,000,000 

    из буџета Републике Србије  20,000,000 20,000,000 

  12 
Реконструкција објеката "Старе школе" у Пуковцу и његово уређење за прихват 
предшколске деце, као и за формирање једне јаслене групе и две групе у 

целодневном боравку. 

 7,000,000  

  13 

Наставак изградње "Обилазнице"-  Реконструкцијом „Старог ауто-пута“, бившег 

М1, будуће деонице регионалног пута Р214, на територији општине Дољевац, у 
дужини од око 7.000 m 

   

    Година почетка финансирања пројекта: 2010.     

    Година завршетка финансирања пројекта: 2015.    

    Укупна вредност пројекта (са улагањима из претходних година): 171,500,000 

    Извори финансирања:    

    из текућих прихода буџета  16,500,000 20,000,000 

    из буџета Републике Србије  70,000,000 65,000,000 

  14  Санација и реконструкција локалне путне мреже у дужини до око 35км      

    Година почетка финансирања пројекта: 2013.     

    Година завршетка финансирања пројекта: 2015.    

    Укупна вредност пројекта (са улагањима из претходних година): 165,500,000 

    Извори финансирања:    

    из текућих прихода буџета 35,500,000 40,000,000 40,000,000 

    из буџета Републике Србије 10,000,000 20,000,000 20,000,000 

  15 Изградња тениских терена у Пуковцу 2,000,000   

    
 

Б.ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 

 

   

512   
 

Машине и опрема 

  1 Опрема за саобраћај - набавка службених возила 1,800,000 1,500,000 1,500,000 

  2 Административна опрема 4,000,000 1,000,000 1,000,000 

  3 
Остала опрема (за заштиту животне средине) - камион смећар и судови за 

прикупљање отпада 
11,500,000 1,000,000 1,000,000 

541   
 

Земљиште 

  1 Прибављање земљишта за изградњу објеката и инфраст.-из текућих прихода буџета 6,500,000 4,000,000 4,000,000 

    из буџета Републике Србије 4,000,000   

  2  УРЕЂЕЊЕ ИНДУСТРИЈСКИХ И РАДНО ПОСЛОВНИХ ЗОНА   19,000,000 

    Извори финансирања:    

    из текућих прихода буџета 1,000,000 2,000,000 2,000,000 

    из буџета Републике Србије 4,000,000 5,000,000 5,000,000 

 

В. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ 

451   Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 

  1 

 Реконструкцији магистралног цевовода од ППВ "Бојник" до општине Дољевац, у 

дужини од око 20.000 м. (Утискивањем полиетиленских у постојеће азбест-

цементне цеви). 

   

    
Година почетка финансирања пројекта: 2011. (израда пројектно-техничке 

документације) 
   

    Година завршетка финансирања пројекта: 2016.    

    Укупна вредност пројекта: 602,765,375 

    Извори финансирања:    

    из текућих прихода буџета  5,000,000 5,000,000 

    из буџета Републике Србије  252,000,000 340,765,375 

 

Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 

463   Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 

    
 

Објекти Дома здравља Дољевац 

  1 
Реконструкција и адаптација здравствених станица, амбуланти и уређење простора 

за апотеке 
1,500,000 1,500,000  



    
 

Објекти ОШ "Вук Караџић" - Дољевац 

  2 Изградња "мини-пич" терена     

    Година почетка финансирања пројекта: 2014.     

    Година завршетка финансирања пројекта: 2014.    

    Укупна вредност пројекта: 3,000,000 

    Извори финансирања:    

    из текућих прихода буџета  1,000,000  

    из буџета Републике Србије  2,000,000  

  3 Уређење фискултурне сале у Дољевцу    

    Година почетка финансирања пројекта: 2013.     

    Година завршетка финансирања пројекта: 2013.    

    Укупна вредност пројекта (са улагањима из претходних година): 2,500,000 

    Извори финансирања:    

    из текућих прихода буџета 1,000,000   

    из буџета Републике Србије 1,500,000   

  4 
Санација и  реконструкција школских објеката у Шарлинцу и Орљану и текуће 

одржавање осталих објеката 
   

    Година почетка финансирања пројекта: 2014.     

    Година завршетка финансирања пројекта: 2014.    

    Укупна вредност пројекта: 7,500,000 

    Извори финансирања:    

    из текућих прихода буџета  2,500,000  

    из буџета Републике Србије  5,000,000  

 

 

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 20 економска класификација  411 ''Плате, додаци и накнаде запослених'' износ   ''37.300.000 '' замењује се износом 

''34.300.000''. 

       -     на позицији 23 економска класификација 415 ''Социјална давања запосленима'' износ ''600.000'' замењује се износом ''1.600.000''. 

       -     на позицији 32 економска класификација 482 „Порези, обавезне таксе и казне“ износ „3.000.000“ замењује се  износом „2.000.000“.     

       -     на позицији 38 економска класификација 511 ''Зграде и грађевински објекти'' износ ''12.500.000'' замењује се износом ''10.500.000''. 

            - на позицији 41, економска класификација 541 ''Земљиште'' износ ''8.000.000'' замењује се износом ''6.500.000''. 

 

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 ''8.000.000'' замењује се износом 

''9.000.000''. 

 

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 ''5.000.000'' замењује се износом ''4.000.000''. 

 

У разделу 3, глава 10, функција 630, ''Водоснабдевање''  

 

код ''средства буџета'': 

- на позицији 60, економска класификација 451 ''Субвенције'' износ ''5.000.000'' замењује се износом ''2.000.000''. 

 

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

 

 код ''средства буџета'': 

- на позицији 66, економска класификација 463 ''Стални трошкови'' износ ''750.000'' замењује се износом ''797.000''. 

- на позицији 67, економска класификација 463 ''Трошкови путовања'' износ ''100.000'' замењује се износом ''292.000''. 

- на позицији 68, економска класификација 463 ''Услуге по уговору'' износ ''426.800'' замењује се износом'' ''1.554.800''. 

- на позицији 69, економска класификација 463 ''Текуће поправке и одржавање'' износ ''575.000'' замењује се износом ''535.000''. 

- на позицији 70, економска класификација 463 ''Материјал'' износ ''1.133.000'' замењује се износом ''1.288.000''. 

- на позицији 72, економска класификација 463 ''Накнаде за социјалну заштиту'' износ ''7.500.000'' замењује се износом ''8.000.000''. 

- на позицији 74, економска класификација 463 ''Зграде и грађевински објекти'' износ ''500.000'' брише се. 

 

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

 

 код ''средства буџета'': 

          -    на позицији 86 ''Порези, обавезне таксе и казне''  износ ''885.000'' замењује се износом ''485.000'' 



          -    на позицији  87 ''Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела'' износ ''50.000'' замењује се износом ''450.000''. 

          -    на позицији 88 ''Зграде и грађевински објекти'' износ ''3.465.000''  брише се. 

 

У разделу 3, глава 17, функција 560 ''Средства за заштиту и унапређење животне средине''  

 

 код ''средства буџета'': 

- на позицији 116, економска класификација 424 ''Специјализоване услуге'' износ ''2.800.000'' замењује се износом ''1.300.000''. 

- иза позиције 116 додаје се нова позиција 116/1, економска класификација 426 ''Материјал'' и износ 1.000.000. 

- на позицији 117, економска класификација 451 ''Субвенције'' мења се у економску класификацију 512 ''Машине и опрема и износ 

''1.000.000'' замењује се износом ''500.000''. 

 

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

 

код ''средства буџета'' 

- на позицији 122, економска класификација 415 ''Накнаде трошкова за запослене'' износ ''384.800'' замењује се износом    ''444.800''. 

- на позицији 123, економска класификација 416 ''Награде запосленима'' износ ''210.000'' замењује се износом ''150.000''. 

- на позицији 125, економска класификација 422 ''Трошкови путовања'' износ ''100.000'' замењује се износом ''150.000''. 

- на позицији 126, економска класификација 423 ''Услуге по уговору'' износ ''295.000'' замењује се износом ''345.000''. 

- на позицији 132, економска класификација 511 ''Зграде и грађевински објекти'' износ ''600.000'' замењује се износом ''500.000''. 

 

код ''средства из сопствених прихода'': 

- на позицији 128, економска класификација 425 ''Текуће поправке и одржавање'' износ ''50.000'' замењује се износом ''100.000''. 

- на позицији 129, економска класификација 426 ''Материјал'' износ ''105.000'' замењује се износом ''55.000''. 

 

Иза колоне ''средства из сопствених прихода'' додаје се нова колона ''средства из донација 07'': 

- на позицији 124, економска класификација 421 ''Стални трошкови'' додаје се износ 1.520. 

- на позицији 125, економска класификација 422 ''Трошкови путовања'' додаје се износ 57.000. 

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

- на позицији 127, економска класификација 424 ''Специјализоване услуге'' додаје се износ 490.000. 

 

Иза колоне ''Средства из донација 07 и  08'' додаје се нова колона ''Средства из ООСО'' 

- конто 414 ''Социјална давања запосленима'' и износ 452,000. 

 

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

 

Код ''средства буџета'': 

          -    на позицији 142, економска класификација 416 ''Награде запосленима и остали посебни расходи'' износ ''62.400'' замењује се 

износом ''112.400''. 

         -     на позицији 144, економска класификација 422 ''Трошкови путовања'' износ ''50.000'' замењује се износом ''100.000''. 

          -    на позицији 146, економска класификација 424 ''Специјализоване услуге'' износ ''48.083.000'' замењује се износом ''43.583.000''. 

          -    на позицији 147, економска класификација 425 ''Текуће поправке и одржавање'' износ ''8.833.300'' замењује се износом ''3.833.300''. 

          -    на позицији 148, економска класификација 426 ''Материјал'' износ ''1.850.000'' замењује се износом ''1.000.000''. 

          -    на позицији 149, економска класификација 482 ''Порези обавезне таксе и казне'' износ ''13.817.000'' замењује се износом 

''2.817.000''. 

          -     на позицији 152, економска класификација 511 ''Зграде и грађевински објекти'' износ ''18.516.700'' замењује се износом 

''10.516.700''. 

Код ''средства из донација извор 07 и 08'': 

        -     на позицији 146, економска класификација 424 ''Специјализоване услуге'' износ ''81.000.000'' замењује се износом ''10.000.000''. 

          -    на позицији 147, економска класификација 425 ''Текуће поправке и одржавање'' износ ''18.333.000'' замењује се износом 

''7.000.000''. 

          -    на позицији 149, економска класификација 482 ''Порези обавезне таксе и казне'' износ ''44.404.700'' замењује се износом ''600.000''. 

        -     на позицији 152, економска класификација 511 ''Зграде и грађевински објекти'' износ ''91.333.000'' замењује се износом 

''10.263.000''. 

 

У разделу 3, глава 22, функција 150,  ''Канцеларија за младе-пројекат'' 

Код ''средства буџета'': 

 

-   додаје се нова позиција 182/1, економска класификација 421 ''Стални трошкови'' и износ ''15.000''.  

- на позицији 183, економска класификација 423 ''Услуге по уговору'' износ ''150.000'' замењује се износом ''591.000''. 

- на позицији 184, економска класификација 426 ''Материјал'' износ ''100.000'' замењује се износом ''145.000''. 

- иза позиције 184 додаје се нова позиција 184/1, економска класификација 512 ''Машине и опрема''  и износ 83.900.'' 

 

Члан 5. 

 

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

Број:  400-81 

У Дољевцу,  31.07. 2013. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК 

 

                                                                                                                                                                      __________________ 

                                                                                                                                     Томислав Митровић                                                                                

 



 

 


