
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-испр и 

108/2013 и 142/2014), члана 32. т.2.  Закона o локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07 , 83/2014) и члана 21. став 1. и члана 37. Став 1.  т.2. 
Статута општине Дољевац („Службени лист града Ниша'', број 69/2008,  89/2010, 14/2012, 32/2012 , 70/2012 ,57/2013, 9/14 и 26/2015),  Скупштина општине 

Дољевац,  на седници од  15. 06 .2015. године,  донела је   

 

 

ОДЛУКУ 

О  РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ  ДОЉЕВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

            У Одлуци о буџету општине Дољевац за 2015. годину (”Сл. лист града Ниша’’број 111/2014), 

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

           ''Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Дољевац за 2015. годину састоје се од: 

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

Укупни приходи и примања остварени  436,253,335 

по основу продаје нефинансијске имовине (кл 7+8) 

1.1  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 435,353,335 

буџетска средства 412,077,507 

сопствени приходи 4,691,500 

донације од међународних организација 7,117,784 

наменски трансфери од другог нивоа власти 11,466,544 

1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (КЛ 8) 900,000 

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (4+5) 637,038,265 

2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 363,031,814 

текући буџетски расходи                      349,687,606.00     

расходи из сопствених прихода 4,171,500 

донације од међународних организација 0 

наменски трансфери од другог нивоа власти 9,172,708 

2.2 Издаци за набавку нефинансијске имовине (кл 5) 274,006,451 

-текући буџетски издаци 263,474,831 

-издаци из сопствених прихода 1,120,000 

донације од међународних организација 7,117,784 

наменски трансфери од другог нивоа власти 2,293,836 

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ /ДЕФИЦИТ(7+8)-(4+5) -200,784,930 

Издаци за набавку финансијске имовине (категорија 62)   

Примања од продаје финансијске имовине   

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -50,784,930 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

Примања од задуживања                      150,000,000.00       

Неутрошена средства из претходне године 50,784,930 

Издаци за отплату главнице дуга   

Издаци за набавку финансијске имовине    

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 50,784,930 

 
                                                                                                            

                                                                                                                          Члан 2. 

          У делу  ''I ОПШТИ ДЕО''  у члану 2, приходи и примања буџета код: 
''средства из буџета'' 

Пренета средства из претходне године износ ''48.000.000'' замењује се износом ''50.785.000''. 

конто 711111 ''Порез на зараде'' износ '' 113,176,236''  замењује се износом '' 112,697,236''. 
Конто 711123 ''Порез на приходе од самосталних делатности'' износ ''2.000.000'' замењује се износом ''3.000.000''. 

Конто 711191 ''Порез на друге приходе'' износ ''9.200.000'' замењује се износом ''8.200.000''. 

Конто 713121 ''Порез имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица'' износ ''2,289,983'' замењује се износом ''12.289.983''. 
Конро 713122 ''  Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица'' износ ''4.000.000'' замењује се износом ''9.000.000''. 

Иза конта 713421 додаје се конто 713422 ''Порез на пренос апсолутних права'' и износ ''20.000''. 

Иза конта 713423 додаје се конто 713426 ''Порез на пренос апсолутних права код продаје стечајног дужника као правног лица'' и износ ''150.000''. 
Иза конта 714513 додаје се конто 714543 ''Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта'' и износ ''50.000''. 

Конто 714562 ''Посебна накнада за заштиту и уређење животне средине ''износ ''2.000.000'' замењује се износом '''2.120.296''. 

Конто 733253 ''Капитални трансфери од другог нивоа власти у корист нивоа општина'' износ ''2.000.000'' замењује се износом ''4.500.000''. 
Конто 741520 ''Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земњишта'' износ ''300.000'' замењује се износом ''1.300.000''. 

Иза конта 741531 додаје се конто 741534 ''Накнада за коришћење грађевинског земљишта'' и износ ''980.000''. 

Конто 742152 '' Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог 

буџета'' износ ''50.000'' замењује се износом 1.050.000''. 

Конто 743324 '' Приходи од новчаних казни за прекршаје''  износ ''1.500.000'' замењује се износом ''1.689.828''. 

конто 744151 ''Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица'' износ ''6.500.000'' замењује се износом ''500.000''. 
конто 744251 ''Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица'' износ ''1.000.000'' замењује се износом ''6.000.000''. 

конто 771111 и износ ''500.000'' бришу се а додаје се конто 772114 ''Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године'' и износ 500.000''. 

''код средства из осталих извора'': 



Додаје се конто 732150 '' Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина'' и износ ''7.117.784'' 

На конту 733154 додаје се износ ''288.836''. 
 

 Код ''средства из буџета'': 

Код ''3+7+8+9 Укупно пренета средства, текући приходи и примања износ''  ''440.846.383'' замењује се износом '' 613,162,437 ''.      

 Код ''средства из осталих извора: 

Код ''3+7+8+9 Укупно пренета средства, текући приходи и примања износ ''16,469,208'' замењује се износом '' 23.875.828 ''.      

Код ''Укупна јавна средства'' износ '' 457,315,591'' замењује се износом ''  637,038,265''.      
   

 

Члан 3. 
          У делу  ''I ОПШТИ ДЕО''  у члану 3, износ ''48.000.000'' замењује се износом ''50.784.930''. 

 

Члан 4. 
          У делу  ''I ОПШТИ ДЕО''  у члану 4,  Расходи и издаци по основним наменама, врше се следеће измене: 

Код ''Средства из буџета и пренета неутрошена средства'' 

- на економској класификацији 400 ''Текући расходи'' износ ''367.611.552'' замењује се износом ''335.150.676''. 
      -       на економској класификацији 410 ''Расходи за запослене'' износ ''132.317.330'' замењује се износом''132.417.330''. 

        -       на економској класификацији 416 '' Награде,бонуси и остали посебни расходи'' износ ''1.950.000'' замењује се износом ''2.050.000''. 

- на економској класификацији 420 ''Коришћење услуга и роба'' износ ''119.655.302'' замењује се износом ''94.763.422''. 

- на економској класификацији 421 ''Стални трошкови износ ''  14.394.302 замењује се износом ''15.234.302'' 

- на економској класификацији 423 ''Услуге по уговору'' износ ''22.529.000'' замењује се износом ''23.427.828''. 

- на економској класификацији 424 ''Специјализоване услуге'' износ ''22.145.000'' замењује се износом ''17.115.296'' 

- на економској класификацији 425 ''Текуће поправке и одржавање'' износ ''37.130.000'' замењује се износом ''12.860.000'' 

- на економској класификацији 426 ''Материјал'' износ ''22.470.996'' замењује се износом ''24.670.996''. 

- додаје се економска класификација 444 ''Пратећи трошкови задуживања'' и износ ''1.600.000''. 

- на економској класификацији 482 ''Порези, обавезне таксе и казне'' износ ''2.940.000'' замењује се износом ''2.440.000'' 

- на економској класификацији 483 ''Новчане казне и пенали'' износ ''2.310.000'' замењује се износом ''2.710.000''. 

- на економској класификацији 485 '' Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа'' износ ''1.000.000'' замењује се износом 

''1.100.000''. 

- на економској класификацији 511 ''Зграде и грађевински објекти'' износ ''56.539.831'' замењује се износом ''210.731.831'' 

- на економској класификацији 512 ''Машине и опрема'' износ ''12.775.000'' замењује се износом ''12.575.000''. 
 

Члан 5. 

          У делу  ''I ОПШТИ ДЕО''  у члану 5. , врше се следеће измене: 
Програм 1.  ''Локални развој и просторно планирање'' износ ''40.524.340'' замењује се износом ''199.649.340 

Програм 2.  ''Комунална делатност'' износ 75.190.312'' замењује се износом ''73.815.312''. 

Програм 5.  ''Развој пољопривреде'' износ 6.000.000'' замењује се износом ''10.500.000'' 
Програм 6.  ''Заштита животне средине'' износ ''8.090.000'' замењује се износом ''9.360.296''. 

Програм 7.  ''Путна инфраструктура'' износ ''53.828.000'' замењује се износом ''17.550.000''. 

Програм 8.  ''Предшколско васпитање'' износ ''34.251.639'' замењује се износом 34.351.639''. 
Програм 13.  ''Развој културе'' износ ''21.893.172 замењује се износом ''21.993.172''. 

Програм 15. Локална самоуправа износ ''126.030.000'' замењује се износом ''120.118.828''. 

 
 

Члан 6. 

          У делу  ''I ОПШТИ ДЕО''   члан 6, мења се и гласи: 
 

Шифра   

Назив 
Средства из 

буџета 

Структ-

ура % 

Сопствени 

и други 

приходи 

Укупна 

средства Прог

рам 

Прог. 

активност 
Пројекат 

1 2   3 4 5 6 7 

1101     Програм 1.  Локални развој и просторно 

планирање 199,649,340.00 35.5% 0 199,649,340.00 

  ПА 0001   Стратешко, просторно и урбанистичко планирање 20,324,340.00 3.6% 0 20,324,340.00 

    110103 

Пројекат: Израда ПДР-а уређења радно-пословне зоне 
Кочане 400,000.00 0.1% 0 400,000.00 

    110104 

Пројекат: Израда пројектно-техничке документације 

за изградњу отворених и затворених атмосферских 

канала на територији општине у дужини од 
475,000.00 0.1% 0 475,000.00 

    110105 

Пројекат: Измена пројектно техничке документације 

за изградњу пијаце у Пуковцу 250,000.00 0.0% 0 250,000.00 

    110106 

Пројекат: Израда и ревизија пр.техн. документације-

канализациона мрежа на територији општине 800,000.00 0.1% 0 800,000.00 

    110107 

Пројекат: Израда пр. техн. документације за 

реконструкцију локалних саобраћајница 1,000,000.00 0.2% 0 1,000,000.00 

    110108 

Пројекат: Наставак изградње фекалне  атмосферске 

канализације на територији општине 8,500,000.00 1.5% 0 8,500,000.00 

    110109 

Пројекат:  Водоводна мрежа у Кнежици, Ћурлини, 

Перутини и Белотинцу 400,000.00 0.1% 0 400,000.00 

    110110 

Пројекат: Реконструкција и обнова јавне расвете и 

увођење енергетске ефикасности 1,000,000.00 0.2% 0 1,000,000.00 



    110111 

Пројекат: Изградња трафо станице 10/04 на 

територији општине 1,500,000.00 0.3% 0 1,500,000.00 

    110112 

Пројекат: Реконструкција игралишта за мале 

спортове у Шарлинцу 500,000.00 0.1% 0 500,000.00 

    110113 Пројекат: Изградња Аква-парка 154,000,000.00 27.4% 0 154,000,000.00 

    110114 Пројекат: Туристички комплекс ''Копријан'' 1,000,000.00 0.2% 0 1,000,000.00 

    110115 Пројекат: Изградња и уређење  пијачних простора 1,000,000.00 0.2% 0 1,000,000.00 

    110116 

Пројекат: Уређење индустријских и радно-пословних 

зона 6,000,000.00 1.1% 0 6,000,000.00 

    
110117 

Пројекат: Изградња атмосферских канала на 
територији општине 2,500,000.00 0.4% 0 2,500,000.00 

0601     Програм 2.  Комунална делатност 
73,815,312.00 13.1% 5,035,832 78,851,144.00 

  ПА 0001   Водоснабдевање 7,700,000.00 1.4% 0 7,700,000.00 

  ПА 0002   Управљање отпадним водама   0.00 0.0% 0 0.00 

  ПА 0003   Одржавање депонија 1,500,000.00 0.3% 0 1,500,000.00 

  ПА 0007   Уређивање, одржавање и коришћење пијацa 700,000.00 0.1% 0 700,000.00 

  ПА 0008   Јавна хигијена 250,000.00 0.0% 0 250,000.00 

  ПА 0009   Уређење и одржавање зеленила 1,060,000.00 0.2% 0 1,060,000.00 

  ПА 0010   Јавна расвета 2,000,000.00 0.4% 0 2,000,000.00 

  ПА 0011   Одржавање гробаља и погребне услуге 3,000,000.00 0.5% 0 3,000,000.00 

  ПА 0014   Остале комуналне услуге 55,540,312.00 9.9% 0 55,540,312.00 

   
060115 

Пројекат:  Одржавање канализације у МЗ Пуковац и 
прикључење на канализациону мрежу 1,690,000.00 0.3% 0 1,690,000.00 

    060116 Канализација у ромском делу насеља у Орљану 100,000.00 0.0% 3,785,832 3,885,832.00 

    
060117 

Ревизија (иновирање) пројектне документације за 

изградњу резервоара и секундарних мрежа за 

водоснабдевање 275,000.00 0.0% 1,250,000 1,525,000.00 

0101     Програм 5.  Развој пољопривреде 
10,500,000.00 1.9% 0 10,500,000.00 

  ПА 0001 
 Унапређење  услова за пољопривредну делатност 10,500,000.00 1.9% 0 10,500,000.00 

0401     Програм 6.  Заштита животне средине 
9,360,296.00 1.7% 679,704 10,040,000.00 

  
ПА 0001   Управљање заштитом животне средине и природних 

вредности 2,120,296.00 0.4% 679,704 2,800,000.00 

  
ПА 0002   Праћење квалитета елемената животне средине 7,240,000.00 1.3% 0 7,240,000.00 

0701     Програм 7.  Путна инфраструктура 
17,550,000.00 3.1% 37,229,952 54,779,952.00 

  ПА 0001   Управљање саобраћајном инфраструктуром 
0.00 0.0% 0 0.00 

  ПА 0002   Одржавање путева 
0.00 0.0% 36,048,000 36,048,000.00 

  ПА 0002  Крпљење ударних рупа 9,880,000.00 1.8% 0 9,880,000.00 

  070103 070103 Пројекат: Наставак изградње Обилазнице  1,000,000.00 0.2% 0 1,000,000.00 

    070104 Пројекат: Изградња саобраћајног терминала  3,000,000.00 0.5% 0 3,000,000.00 

    070105 Пројекат: Радови на јавној расвети у циљу подизања 

нивоа безбедности у саобраћају  3,500,000.00 0.6% 0 3,500,000.00 

    070106 Реконструкција улице Иве Андрића у Орљану 170,000.00 0.0% 1,181,952 1,351,952.00 

2001     Програм 8.  Предшколско васпитање 

34,351,639.00 6.1% 

      

16,172,208.0

0       50,523,847.00 

  

ПА 0001   Функционисање предшколских установа  

25,504,808.00 4.5% 

      

14,272,208.0
0       39,777,016.00 

    200102 Пројекат: Реконструкција и доградња старе школе у 

Пуковцу 8,746,831.00 1.6% 
        

1,000,000.00       9,746,831.00 

    200103 
Израда пројектно-техничке документације за 

реконструкцију и доградњу објекта предшколске 
установе и средње школе у Дољевцу 

100,000.00 0.0% 900,000 1,000,000.00 

2002     Програм 9.  Основно образовање 
29,861,580.00 5.3% 0 29,861,580.00 

  
ПА 0001   Функционисање основних школа    26,237,000.00       4.7% 0 26,237,000.00 

  
  200202 Ограђивање дворишта у школама: Дољевац, Кочане, 

Шарлинац и Шаиновац 1,000,000.00 0.2% 0 1,000,000.00 

  
  200203 Замена подова у школи у Дољевцу 1,500,000.00 0.3% 0 1,500,000.00 

  

  200204 Реконструкција мокрих чворова у школи у 

Малошишту 1,124,580.00 0.2% 0 1,124,580.00 



2003     Програм 10. Средње образовање 
1,900,000.00 0.3% 0 1,900,000.00 

  
ПА 0001   Функционисање средњих школа 

1,900,000.00 0.3% 0 1,900,000.00 

0901     Програм 11.  Социјална  и дечја заштита 
26,277,340.00 4.7% 0 26,277,340.00 

  ПА 0001   Социјалне помоћи 
12,377,340.00 2.2% 0 12,377,340.00 

  ПА 0003   Подршка социо-хуманитарним организацијама 
2,600,000.00 0.5% 0 2,600,000.00 

  ПА 0005   Активности Црвеног крста 
3,300,000.00 0.6% 0 3,300,000.00 

  ПА 0006   Дечија заштита 
8,000,000.00       

1801     Програм 12.  Примарна здравствена заштита 
7,000,000.00 1.2% 0 7,000,000.00 

  
ПА 0001   

Функционисање установа примарне здравствене 

заштите 7,000,000.00 1.2% 0 7,000,000.00 

1201     Програм 13.  Развој културе 

21,993,172.00 3.9% 
        

1,485,836.00       23,479,008.00 

  ПА 0001   Функционисање локалних установа културе  13,609,172.00 2.4% 

        

1,182,000.00       14,791,172.00 

  ПА 0002   
Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 

1,744,000.00 0.3% 0 1,744,000.00 
    120103 Пројекат: Израда кровне конструкције и надградња 

дела Библиотеке 6,565,000.00 1.2% 0 6,565,000.00 

    120104 
Пројекат: Техничко-информациона опремљеност-
подизање нивоа знања корисника библиотечко-

информационог кадра 

75,000 

0.0% 303,836 378,836.00 

1301     Програм 14.  Развој спорта и омладине 
10,000,000.00 1.8% 0 10,000,000.00 

  
ПА 0001   Подршка локалним спортским организацијама, 

удружењима и савезима 8,500,000.00 1.5% 0 8,500,000.00 

    130104 Одржавање и реконструкција спортских и објеката 

месних заједница 1,500,000.00 0.3% 0 1,500,000.00 

0602     Програм 15.  Локална самоуправа 
120,118,828.00 21.4% 14,057,226 134,176,054.00 

  
ПА 0001   

Функционисање локалне самоуправе и градских 
општина 101,421,004.00 18.0% 12,000,000 113,421,004.00 

  ПА 0002   Месне заједнице 5,289,000.00 0.9% 0 5,289,000.00 

  0602-0003   Управљање јавним дугом 4,800,000.00 0.9% 0 4,800,000.00 

  ПА 0006   Информисање 1,200,000.00 0.2% 0 1,200,000.00 

  ПА 0007   Канцеларија за младе 250,000.00 0.0% 0 250,000.00 

   
060211 Пројекат: Безбедност у саобраћају 1,689,828.00 0.3% 1,060,172 2,750,000.00 

   
060212 Пројекат: Поступање у ванредним ситуацијама 5,468,996.00 1.0% 997,054 6,466,050.00 

          0.0% 0 0.00 

    УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ  562,377,507.00 100.0% 74,660,758 637,038,265.00 

 

Члан 7. 
         У делу  ''I ОПШТИ ДЕО''  у члану 7. ''Функционална класификација расхода'', врше се следеће измене: 

Код ''средства из буџета'': 

- код функционалне класификације 412 ''Општи послови по питању рада'' износ ''2.700.000'' замењује се износом ''14.700.000''. 

- код функционалне класификације 111 ''Извршни и законодавни органи'' износ ''7.460.000'' замењује се износом ''8.160.000''. 

- код функционалне класификације 130 ''Опште услуге'' износ ''83.446.004'' замењује се износом ''84.346.004''. 
Код ''средства из буџета'':    

 
                                                                                                                  Члан 8. 

         У делу  ''I ОПШТИ ДЕО''  '' Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2015., 2016. и 2017. годину, исказују се у следећем прегледу'',члан 8. 

мења се и гласи: 
 

   

Р.бр. Назив капиталног пројекта Конто  Извор 2015 2016  2017 

1 2 3 4 5 6 7 

  намена к-3 Извор   
    

1 
Израда ПДР-а уређења спортско-рекреативног центра "Малошке баре" у КО 

Малошиште 
424 1 

 
500 

 

2 
Израда ПДР-а уређења Радно-пословне зоне "Кочане", на југозападном делу "Петље 

Дољевац" 
424 1 400 

  

3 

Израда Плана детаљне регулације за изградњу Централног постројења за 

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

утицаја на животну средину 

424 1 
 

800 
 

3 
Израда Плана детаљне регулације за изградњу Централног постројења за 
пречишћавање отпадних вода у КО Орљане, са извештајем о Стратешкој процени 

утицаја на животну средину 

424 6 
 

1,200 
 



4 
Израда Плана детаљне регулације регионалног центра за управљање отпадом "Келеш", 

на територији општине Дољевац (РРА "Југ" - Ниш) 
424 7 

   

5 
Израда ПДР-а разводних 35-kV вода од ТС 110/35/10kV "Ниш 15" (ЕД Југоисток и 
ЕМС Србије) 

424 7 
   

6 Израда ПДР-а за изградњу МХЕ на Јужној Морави ("Соломонт" доо Дољевац) 424 
    

7 
Израда и ревизија пројектно-техничке документације за изградњу, легализацију и 
доградњу канализационих мрежа на територији општине  

511 1 800 800 
 

8 
Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију (изградњу) локалних 

саобраћајница 
511 1 1,000 1,000 1,000 

9 
Ревизија (иновирање) пројектнo техничке документације за изградњу резервоара, 
дистрибутивних водова и секундарних мрежа за водоснабдевање насеља на територији 

општине Дољевац  

451 1 1,000 2,500 
 

9 
Ревизија (иновирање) пројектнo техничке документације за изградњу резервоара, 
дистрибутивних водова и секундарних мрежа за водоснабдевање насеља на територији 

општине Дољевац  

451 6 4,000 2,500 
 

10 
Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију и доградњу објекта 

предшколске установе 
511 1 100 

  

10 
Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију и доградњу објекта 

предшколске установе 
511 6 1,000 

  

11 Израда пројектно техничке документације за уређење водотокова II реда 511 1 500 500 
 

12 Завршетак изградње и текуће одржавање објекта МЗ-а, спортских и верских објеката 511 1 1,500 1,000 1,000 

13 
Реконструкција водоводна мреже у Кнежици, Ћурлини и Перутини и почетак изградње 

секундарне мреже у Белотинцу 
511 1 400 1,000 1,000 

13 
Реконструкција водоводна мреже у Кнежици, Ћурлини и Перутини и почетак изградње 

секундарне мреже у Белотинцу 
511 7 40,000 20,000 10,000 

14 Санација, реконструкција и изградња локалне путне мреже  511 1 20,880 15,000 15,000 

14 Санација, реконструкција и изградња локалне путне мреже  511 1 15,168 15,000 15,000 

15 

Наставак изградње "Обилазнице" - (будуће деонице државног путa II реда бр. 132) - 

реконструкцијом „Старог ауто-пута“ у дужини од око 7.000m на територији општине 
Дољевац и изградњом пројектоване деонице на територији општине Лесковац у 

дужини око 1.500m 

511 1 1,000 1,000 
 

15 

Наставак изградње "Обилазнице" - (будуће деонице државног путa II реда бр. 132) - 

реконструкцијом „Старог ауто-пута“ у дужини од око 7.000m на територији општине 
Дољевац и изградњом пројектоване деонице на територији општине Лесковац у 

дужини око 1.500m 

511 7 85,500 84,000 
 

16 Уређење атарских путева 511 1 4,500 5,000 5,000 

16 Уређење атарских путева 511 7 5,080 5,000 5,000 

17 
Увођење видео надзора на ризичним укрштањима јавних путева. Техничка припрема и 

материјално-техничко опремање одељења саобраћајне полиције у Дољевцу. 
512 1 600 

  

18  Инфраструктурно уређење индустријских и радно-пословних зона  511 1 6,000 6,000 1,000 

18  Инфраструктурно уређење индустријских и радно-пословних зона  511 6 
 

4,000 4,000 

19 Изградњa трафо станица на територији општине 10/04  и 110/35/10 KV 511 1 1,500 2,000 2,000 

19 Изградњa трафо станица на територији општине 10/04  и 110/35/10 KV 511 7 220,000 
  

20 
Реконструкцији магистралног цевовода од ППВ "Бојник" до општине Дољевац, у 
дужини од око 20.000 м (Утискивањем полиетиленских у постојеће азбест-цементне 

цеви) и изгадња секундарних водоводних мрежа 

451 1 3,000 3,000 5,000 

20 
Реконструкцији магистралног цевовода од ППВ "Бојник" до општине Дољевац, у 
дужини од око 20.000 м (Утискивањем полиетиленских у постојеће азбест-цементне 

цеви) и изгадња секундарних водоводних мрежа 

451 7 5,000 5,000 5,000 

20 

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

дужини од око 20.000 м (Утискивањем полиетиленских у постојеће азбест-цементне 
цеви) и изгадња секундарних водоводних мрежа 

451 6 68,700 72,000 70,000 

21 
Наставак инвестиционе изградње фекалних и атмосферских канализација на територији 

општине Дољевац 
511 1 10,190 5,000 5,000 

21 
Наставак инвестиционе изградње фекалних и атмосферских канализација на територији 

општине Дољевац 
511 6 3,785 

  

22 Изградња саобраћајног терминала 511 1 3,000 
  

23 Изградња аква парка у општини Дољевац 511 1 150,000 82,798 
 

24 Реконструкција и адаптација школског објекта у Шарлинцу 511 7 4,100 
  

25 
Реконструкција и доградње објеката "Старе школе" у Пуковцу и његово уређење за 
прихват предшколске деце, за формирање једне јаслене групе и две групе у 

целодневном боравку. 

511 1 8,746 
  

25 

Реконструкција и доградња објеката "Старе школе" у Пуковцу и његово уређење за 

прихват предшколске деце, за формирање једне јаслене групе и две групе у 
целодневном боравку. 

511 7 1,000 
  

26 Реконструкција и надоградња предшколског објекта у Дољевцу  511 1 
 

15,000 
 

26 Реконструкција и надоградња предшколског објекта у Дољевцу  511 7 
 

15,000 
 

27 Завршетак изградње фискултурне балон сале у Малошишту 511 7 
 

5,500 
 

28 Пројектовање и реконструкција игралишта за мале спортове у Шарлинцу 511 1 500 1,500 
 

29 
Реконструкција и адаптација здравствених станица, амбуланти и уређење простора за 

апотеке 
463 1 1,000 1,000 1,000 

30 Изградња  и тениских терена  511 1 
 

4,000 
 



31 
Санација, реконструкција и надоградња објекта Јавне библиотеке у Дољевцу и домова 

културе на територији општине Дољевац 
511 1 6,565 2,500 2,500 

32 
Изградња и уређење пијачних простора  на територији општине Дољевац у складу са 

пројектно-техничком документацијом  
511 1 1,000 2,500 2,500 

32 
Изградња и уређење пијачних простора  на територији општине Дољевац у складу са 
пројектно-техничком документацијом  

511 6 
 

35,000 40,000 

33 
Заштита, рестаурација, изградња прилазних путева и стаза, осветљавање 

средњевековног града "Копријана", на Селичевици у општини Дољевац 
511 1 1,000 1,000 1,000 

33 
Заштита, рестаурација, изградња прилазних путева и стаза, осветљавање 

средњевековног града "Копријана", на Селичевици у општини Дољевац 
511 7 

 
15,000 15,000 

34 
Радови на изградњи, реконструкцији и обнови јавне расвете и увођење енергетске 

ефикасности у јавној расвети на територији општине Дољевац 
511 1 3,500 3,000 3,000 

34 
Радови на изградњи, реконструкцији и обнови јавне расвете и увођење енергетске 

ефикасности у јавној расвети на територији општине Дољевац 
511 1 3,000 2,000 2,000 

34 
Радови на изградњи, реконструкцији и обнови јавне расвете и увођење енергетске 

ефикасности у јавној расвети на територији општине Дољевац 
511 1 

 
5,000 5,000 

35 
Остала опрема (за заштиту животне средине) - специјална возила за прикупљање и 

одвоз смећа и судови за прикупљање отпада 
512 1 4,000 5,000 5,000 

36 Административна опрема 512 1 1,000 1,000 1,000 

37 
Прибављање земљишта за изградњу јавних објеката и објеката комуналне 

инфраструктуре 
541 1 3,000 3,500 3,500 

37 
Прибављање земљишта за изградњу јавних објеката и објеката комуналне 

инфраструктуре 
541 6 

   

38 
Капитално одржавање школских објеката (реконструкција и адаптација подова, 

кровних констукција, мокрих чворова, фасада, ограда,...) 
463 1 2,625 3,000 3,000 

                                                                                                    

Члан 9. 

         У делу  ''II ПОСЕБАН ДЕО''  у члану 9, ''Средства буџета и средства од додатних прихода индиректних корисника распоређују се по корисницима и 
врстама издатака и то:''врше се следеће измене: 

У разделу 1. Глава 1 „Скупштина општине“, програмска класификација 0602, програм 15. Локална самоуправа, ПА 0001 Функционисање локалне самоуправе, 

функција 110,   
код „средства из буџета“: 

- На позицији 7, економска класификација 423  „Услуге по уговору“ износ ''3.800.000'' замењује се износом ''4.000.000''.  
        У разделу 2. Глава 1 „Председник и општинско веће“, програмска класификација 0602, програм 15. Локална самоуправа, ПА 0001 Функционисање локалне 

самоуправе, функција 111,   

код „средства из буџета“: 

- на позиције 16, економска класификација 423 „Услуге по уговору“ износ ''2.000.000'' замењује се износом ''2.700.000''. 

        У разделу 3. Глава 1 „Општинска управа“, програмска класификација 0602, програм 15. Локална самоуправа, ПА 0001 Функционисање локалне самоуправе, 

функција 130,   
код „средства из буџета“: 

- На позицији 24, економска класификација 421  „Стални трошкови“ износ ''4.000.000'' замењује се износом ''4.700.000''.  

- На позицији 26, економска класификација 423 ''Услуге по уговору'' износ ''5.000.000'' замењује се износом ''5.200.000''. 

        У разделу 3. Глава 6 „Саобраћај“, програмска класификација 0602, програм 15. Локална самоуправа, Пројекат 060211 Безбедност у саобраћају, функција 
450,  

код „средства из буџета“: 

- На позицији 44, економска класификација 423 ''Услуге по уговору'' износ ''1.500.000'' замењује се износом ''1.289.828''. 

- На позицији 45, економска класификација 424 ''Специјализоване услуге '' износ ''250.000'' брише се. 

- На позицији 46, економска класификација 512 ''Машине и опрема'' износ ''600.000'' замењује се износом 400.000''. 
Код ''пренета неутрошена средства'': 

- На позицији 44 економска класификација 423 ''Услуге по уговору'' додаје се износ износ ''210.172'' 

- На позицији 45, економска класификација 424 ''Специјализоване услуге ''додаје се износ ''250.000''. 

- На позицији 45/1, економска класификација 426 ''Материјал'' додаје се износ ''400.000''. 

- На позицији 46, економска класификација 512 ''Машине и опрема'' 'додаје се износ ''200.000''. 
 

        У разделу 3. Глава 7 „Средства за поступање у ванредним ситуацијама“, програмска класификација 0602, програм 15. Локална самоуправа, Пројекат 060212 

''Поступање у ванредним ситуацијама'', функција 360,  
код '' пренета неутрошена средства“: 

- На позицији 49/1, економска класификација 426 ''Материјал'' додаје се износ ''997.054''. 

 
         У разделу 3. Глава 9 „Месне заједнице“, програмска класификација 0602, програм 15. Локална самоуправа, Програмска активност  0002, функција 160,  

код „средства из буџета“: 

- На позицији 54, економска класификација 421 ''Стални трошкови'' износ ''1.650.000'' замењује се износом ''1790.000''. 

- На позицији 55, економска класификација 423 ''Услуге по уговору'' износ ''1.450.000'' замењује се износом ''1.459.000''. 
 

        У разделу 3. Глава 11 „Пољопривреда“, програмска класификација 0101, програм 5. Развој пољопривреде, ПА 0001, функција 421, 

код „средства из буџета“: 

- На позицији 65, економска класификација 425 ''Текуће поправке и одржавање'' замењује се економском класификацијом 511''Зграде и грађевински 

објекти'' и износ ''5.080.000'' замењује се износом ''9.580.000''. 

        У разделу 3. Глава 12 „Заштита животне средине“, програмска класификација 0401, програм 6. Заштита животне средине, ПА 0001, функција 560, 
код „средства из буџета“: 

- На позицији 67, економска класификација 424 ''Специјализоване услуге'' износ ''1.000.000'' замењује се износом ''320.296''. 

код '' пренета неутрошена средства“: 

- На позицији 67, економска класификација 424 ''Специјализоване услуге'' додаје се износ ''679.704''. 
У разделу3, глава 16, ''ЈП Дирекција за изградњу општине Дољевац'', програмска класификација 1101, програм 1. Локални развој и просторно планирање, 

програмска активност 0001, функција 620, 

Код ''средства из буџета'': 



- На позицији 83, економска класификација 424 ''Специјализоване услуге'' износ ''4.000.000'' замењује се износом ''4.500.000''. 

- На позицији 88, економска класификација 483 ''Новчане казне и пенали'' износ ''500.000'' замењује се износом ''400.000''. 

- ' На позицији 88/1 додаје се нова економска класификација 485 'Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа'' и износ 
''100.000''. 

- На позицији 91, пројекат 110103, Израда ПДР-а уређења радно-пословне зоне Кочане, економска класификација 424 ''Специјализоване услуге'' износ 

''700.000'' замењује се износом ''400.000''. 

- На позицији 92, пројекат 110104,  Израда ПДР-а уређења спортско- рекреативног центра ''Малошке баре'' замењује се пројектом ''Израда прој. тех. 

докум. за изгрдњу отворених и затворених атмосферских канала'' и економска класификација 424 ''Специјализоване услуге'' износ ''500.000'' брише се 
а на позицији 92/1 додаје се нова економска класификација 511'' Зграде и грађевински објекти'' и износ ''475.000''. 

- На позицији 93, пројекат 110105, ''Израда ПДР за изградњу централног постројења за пречишћавање отпадних вода'' замењује се пројектом ''Измена 
прој техн док за изградњу пијаце у Пуковцу'' и економска класификација 424 ''Специјализоване услуге'' износ ''800.000'' брише се а на позицији 93/1 

додаје се нова економска класификација 511 ''Зграде и грађевински објекти'' и износ ''250.000''. 

- На позицији 96, еконмска класификација 511 ''Зграде и грађевински овјекти'', износ ''6.500.000'' замењује се износом ''8.500.000''. 

- На позицији 101, пројекат 110113 ''Изградња Аква-парка'', економска класификација 511 ''Зграде и грађевински објекти'', износ ''1.000.000'' замењује се 
износом ''4.000.000'' и  износ ''150.000.000'' из извора финансирања 10 ''Примања од домаћих задуживања'' 

- На позицији 104, пројекат 110116 '' Уређење индустријских и радно-пословних зона'', економска класификација 424 ''Специјализоване услуге'' 

замењује се економском класификацијом 511 ''Зграде и грађевински објекти'' и износ ''4.000.000'' замењује се износом ''6.000.000''. 

- На позицији 104/1 додаје се нови пројекат, 110117 ''Изградња атмосф канала на територији општине Дољевац'',  економска класификација 511 ''Зграде 

и грађевински објекти'' и износ ''2.500.000''. 

- На позицији 106, економска класификација 511 ''Зграде и грађевински објекти'' износ ''48.000'' брише се. 

Код ''пренета неутрошена средства'' 

- На позицији 105 економска класификација 425 ''Текуће поправке и одржавање'' замењује се економском класификацијом 511 ''Зграде и грађевински 

објекти''. 

- На позицији 106, економска класификација 511 ''Зграде и грађевински објекти'' износ ''15.120.000'' замењује се износом ''15.168.000''. 
        У разделу 3. Глава 17 ''ЈКП Дољевац'', програмска класификација 0601, програм 2. Комунална делатност, функција 510, 

код „средства из буџета“:  
ПА 0014: 

- На позицији 122, економска класификација 426 „Материјал“ износ „850.000“ замењује се износом ''950.000''. 

- На позиције 125, економска класификација 482  „Порези, обавезне таксе и казне''  износ ''1.900.000'' замењује се износом ''1.400.000'' 

- На позицији 126, економска класификација 483 ''Новчане казне и пенали по решењу судова'' износ ''300.000'' замењује се износом 800.000''. 

- На позицији 127, економска класификација 511 ''Зграде и грађевински објекти ''износ ''2.000.000'' брише се 

- На позицији 130, програмска активнос 0007 ''Уређивање, одржавање и коришћење пијаце'', функција 510, економска класификација 426 ''Материјал'' 
износ ''200.000'' замењује се износом ''600.000''. 

- На позицији 132, програмска активност 0002 ''Управљање отпадним водама'', функција 510, економска класификација 424 ''Специјализоване услуге'' 
износ ''1.300.000'' брише се. 

- На позицији 133, пројекат 060115 ''Одржавање канализације на територији општине Дољевац и прикључење на канализациону мрежу'', функција 510 
замењује се функцијом 520, економска класификација 424 ''Специјализоване услуге'' износ ''300.000'' брише се. 

- На позицији 133/1, додаје се економска класификација 425 ''Текуће поправке и одржавање'' и износ ''1.690.000''. 

- На позицији 134, економска класификација 511 ''Зграде и грађевински објекти'' износ ''3.090.000'' брише се. 

- На позицији 140, ПА 0011 ''Одржавање гробаља, и погребне услуге'', функција 660, економска класификација 426 ''Материјал'' износ ''1.450.000'' 
замењује се износом ''2.700.000''. 

Програмска класификација 0401, програм 6. Заштита животне средине, програмска активност 0003, функција 510 додају се нове позиције: 

Управљање отпадним водама 

- На позицији 148/1, економска класификација 424 ''Специјализоване услуге'' додаје се износ ''1.100.000''. 

- На позицији 148/2, економска класификација 426 ''Материјал'' додаје се износ ''850.000''. 
 

         У разделу 3. Глава 18 ''Јавна библиотека Дољевац'', програмска класификација 1201, програм 13. Развој културе, ПА 0001, функција 820, 

код „средства из буџета“: 

- На позицији 153, економска класификација 416 „Награде запосленима и остали посебни расходи“ износ ''60.000'' замењује се износом ''160.000''. 

- На  позицији 155, економска класификација 422  „Трошкови путовања'',  износ ''125.000'' замењује се износом ''100.000''. 

- На  позициј 164, економска класификација 512  „Машине и опрема“, износ ''775.000'' замењује се износом ''725.000''.  

Код ''сопствена средства'': 

- На  позициј 164, економска класификација 512  „Машине и опрема“, износ ''400.000'' замењује се износом ''385.000''.  

 
Додаје се нови пројекат 120104 ''Технчко-информациона опремљеност-подизање нивоа знања'', функција 820 и : 

- На позицији 168/1, економска класификација 422 ''Трошкови путовања'' додаје се износ ''25.000''. 

- На позицији 168/2, економска класификација 512 ''Машине и опрема'' додаје се износ ''50.000''. 

Код ''сопствена средства'': 

- На позицији 168/2, економска класификација 512 ''Машине и опрема'' додаје се износ ''15.000''. 

Код ''средства из донација'': 

- На позицији 168/2, економска класификација 512 ''Машине и опрема'' додаје се износ ''288.836''. 
 

         У разделу 3. Глава 20 ''Основно образовање'', програмска класификација 2002, програм 9. Основно образовање, ПА 0001, функција 912, 
код „средства из буџета“: 

Пројекат 200202 ''Изградња бунара у школи у Белотинцу'' замењује се пројектом '' Ограђивање дворишта у школама: Дољевац, Кочане, Шарлинац и Шаиновац''. 

 
У разделу 3, додаје се нова глава 23, ''Пројекти (OSCE)'', програмска класификација 0701, програм 7. Путна инфраструктура,  

Пројекат 070106, ''Реконструкција улице Иво Андрић у Орљану'', функција 451 и : 

Код ''средства из буџета'': 

- На позицији 200, економска класификација 511 ''Зграде и граћевински објекти'' додаје се износ ''170.000''. 

Код ''средства из донација'': 

- На позицији 201, економска класификација 511 ''Зграде и грађевински објекти'' додаје се износ ''1.181.952''. 

Програмска класификација 0601, програм 2. Комунална делатност, функција 520: 

Пројекат 060116 ''Канализација у ромском делу насеља у Орљану'' 

Код ''средства из буџета'': 

- На позицији 202, економска класификација 511 ''Зграде и грађевински објекти'' додаје се износ ''100.000''. 
Код ''средства из донација'': 

- На позицији 203, економска класификација 511 ''Зграде и грађевински објекти'' додаје се износ ''3.785.832''. 



 

У разделу 3, додаје се нова глава 24, ''ЕВРОПСКИ ПРОГРЕС- пројекти'''', програмска класификација 0601, програм 2. Комунална делатност,  
Пројекат 060117, '' Ревизија (иновирање) пројектне документације за изградњу резервоара и секундарних мрежа за водоснабдевање'', функција 630 и : 

Код ''средства из буџета'': 

- На позицији 204, економска класификација 511 ''Зграде и граћевински објекти'' додаје се износ ''275.000''. 

Код ''средства из донација'': 

- На позицији 204, економска класификација 511 ''Зграде и грађевински објекти'' додаје се износ ''1.250.000''. 
Програмска класификација 2001, програм 8.Предшколско образовање, функција 911: 

Пројекат 200103 '' Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију и доградњу објекта предшколске установе и средње школе у Дољевцу'' 

Код ''средства из буџета'': 

- На позицији 205, економска класификација 511 ''Зграде и грађевински објекти'' додаје се износ ''100.000''. 

Код ''средства из донација'': 

- На позицији 205, економска класификација 511 ''Зграде и грађевински објекти'' додаје се износ ''900.000''. 

У разделу 3, додаје се нова глава 25, ''' Регионални центар за управљање отпадом ''КЕЛЕШ''''програмска класификација 0601, програм 2. Комунална делатност, 
ПА 0003, функција 510 

Код ''средства из буџета'': 

- На позицији 206, економска класификација 424 ''Специјализоване услуге'' додаје се износ ''1.500.000''. 
 

У разделу 3, додаје се нова глава 26, ''Јавни дуг''програмска класификација 0602, програм 15. Локална самоуправа, ПА 0003, функција 170 
Код ''средства из буџета'': 

- На позицији 207, економска класификација 441 ''Камата'' додаје се износ ''3.200.000''. 

- На позицији 208, економска класификација 444 ''Пратећи трошкови задуживања'' додаје се износ ''1.600.000''. 

 

 
   Члан 10. 

              Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Ниша“. 

 
Број: 400-66 

У Дољевцу,  15.06.2015 године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ                                                                                                                                 
                                    

                                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                                     ______________ 
                                                                                                                                           Томислав Митровић                                                                                                     


