
 
На основу члана 43. став 1 и члана 112. 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, 142/2014 и 68/2015-др. закон 
и 103/2015), 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, 26/2015 и 99/2015),  Скупштина општине Дољевац,  на седници од  05.09.2016. године,  донела је   
 
 

ОДЛУКУ 
О  РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ  ДОЉЕВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ 

 
 

Члан 1. 
 

            У Одлуци о буџету општине Дољевац за 2016. годину (”Сл. лист Града Ниша’’број 106/2015,10/2016, 41/2016 и 66/2016), 
            У делу  ''I ОПШТИ ДЕО''  члан 1. мења се и гласи: 
           ''Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Дољевац за 2016. годину састоје се од: 
 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА Економска класификација у динарима 

1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине 7 + 8 620,565,255 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 4 + 5 847,062,490 

3. Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) -226,497,235 

4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од 
вредности) 62 0 

5. Укупан фискални суфицит/дефицит ((7+8) - (4+5)) - 62 -226,497,235 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

1. Примања од задуживања 91 152,760,880 

2. Примања од продаје финансијске имовине 92 0 

3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од 
вредности) 6211 0 

4. Пренета неутрошена средства из претходних година 3 76,236,355 

5. Издаци за отплату главнице дуга 61 2,500,000 

6. Нето финансирање  226,497,235 
 

Члан 2. 
 

            Средства за финансирање укупног фискалног дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 226.497.235 динара и средства за отплату кредита у износу од 2.500.000 динара  обезбедиће се из вишка 
прихода из претходне године у износу од 76.236.355 динара и кредита у износу од 152.760.880 динара. 
 

Члан 3. 
 

          У делу  ''I ОПШТИ ДЕО''  у члану 2, приходи и примања буџета код: 
''средства из буџета'' 
Конто 711111 ''Порез на зараде'' износ ''135.480.521'' замењује се износом  „129,480,521“      . 
Конто 711121 Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе '' износ 300.000'' замењује се износом ''3.000.000''. 
Конто 713121 „Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица' износ ''27.727.645'' замењује се износом  „22,727,645“. 
Конто 733154 „Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина'' износ ''5.000.000'' замењује се износом ''7.050.000''. 
Конто 742156 „Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине“ 
додаје се и гласи „1.153.000“. 
Конто 742351 „Приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице локлане самоуправе чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима'' износ ''100.000'' замењује се износом 
''10.100.000''. 
Конто 745151 „Остали приходи у корист нивоа општина'' износ „17.854.759“замењује се износом „10,873,117“. 
 
 



Код ''средства из осталих извора'' 
Конто 732150 „Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина''  износ ''21.080.000'' замењује се износом „91,780,000''. 
Конто 733154 „Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина“ износ “4.295.771“ замењује се износом “2.295.771“. 
Конто 733251 ''Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина'' износ ''1.000.000'' замењује се износом  „20,803,037“. 
Конто 742156 „Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општине“додаје се и гласи „2.797.000“. 
Конто 742351 „Приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице локлане самоуправе чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима'' износ ''4.215.000'' замењује се износом 
''465.000''. 
Конто 745151 „Остали приходи у корист нивоа општина'' износ „10.000.000“замењује се износом „2,800,000“. 
 
Код ''средства из буџета'': 
Код ''7+8+9 ''Текући приходи и примања''  износ  „653.913.969 '' замењује се износом ''  651,835,327''.      
Код ''средства из осталих извора'': 
Код ''3+7+8+9 Укупно пренета средства, текући приходи и примања износ  „117,427,126“ замењује се износом ''  197,777,163''.      

 
Члан 4. 

 
          У делу  ''I ОПШТИ ДЕО''  у члану 4,  Расходи и издаци по основним наменама мењају се и гласе: 

Екон. 
клас. ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Средства из 

буџета 
Структура         

% 
Укупна јавна 

средства 
1 2 3 4 6 

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 362,916,412 55.7% 373,101,884 
410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 88,684,198 13.6% 88,859,198 
411 Плате и додаци запослених 69,543,546 10.7% 69,543,546 
412 Социјални доприноси на терет послодавца 12,581,152 1.9% 12,581,152 
413 Накнаде у натури (превоз) 100,000 0.0% 100,000 
414 Социјална давања запосленима 1,879,500 0.3% 1,879,500 
415 Накнаде за запослене 3,910,000 0.6% 4,085,000 
416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 670,000 0.1% 670,000 
420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 104,324,260 16.0% 107,793,961 
421 Стални трошкови 20,572,500 3.2% 21,145,500 
422 Трошкови путовања 1,165,000 0.2% 1,215,000 
423 Услуге по уговору 36,906,260 5.7% 38,227,961 
424 Специјализоване услуге 21,475,000 3.3% 21,495,000 
425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) 10,544,500 1.6% 10,604,500 
426 Материјал 13,661,000 2.1% 15,106,000 
440 ОТПЛАТА КАМАТА 5,500,000 0.8% 5,500,000 
441 Отплата домаћих камата; 4,900,000 0.8% 4,900,000 
444 Пратећи трошкови задуживања 600,000 0.1% 600,000 
450 СУБВЕНЦИЈЕ 72,140,145 11.1% 75,140,145 
451 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 72,140,145 11.1% 75,140,145 

4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 54,440,145 8.4% 55,440,145 
4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама 17,700,000 2.7% 17,700,000 
460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 58,457,809 9.0% 61,953,580 

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 38,056,229 5.8% 40,352,000 
4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 2,174,580 0.3% 2,174,580 
464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 9,650,000 1.5% 10,850,000 

4651 Остале донације, дотације и трансфери 8,577,000 1.3% 8,577,000 
470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 9,660,000 1.5% 9,660,000 
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 9,660,000 1.5% 9,660,000 
480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 21,150,000 3.2% 21,195,000 



481 Дотације невладиним организацијама; 15,950,000 2.4% 15,950,000 
482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; 1,690,000 0.3% 1,730,000 
483 Новчане казне и пенали по решењу судова; 1,410,000 0.2% 1,415,000 
484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока; 1,000,000 0.2% 1,000,000 
485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; 1,100,000 0.2% 1,100,000 
490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 3,000,000 0.5% 3,000,000 
499 Административни трансфери из буџета - Средства резерве 3,000,000 0.5% 3,000,000 

49911 Стална резерва 1,500,000 0.2% 1,500,000 
49912 Текућа резерва 1,500,000 0.2% 1,500,000 

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 286,418,915 43.9% 474,010,606 
510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 279,718,915 42.9% 653,732,298 
511 Зграде и грађевински објекти; 262,693,175 40.3% 447,400,478 
512 Машине и опрема; 13,595,740 2.1% 15,745,128 
513 Остале некретнине и опрема; 2,320,000 0.4% 2,320,000 
515 Нематеријална имовина 1,110,000 0.2% 1,260,000 
520 ЗАЛИХЕ - 0.0% 585,000 
523 Залихе робе за даљу продају  0.0% 585,000 
540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 6,700,000 1.0% 6,700,000 
541 Земљиште; 6,700,000 1.0% 6,700,000 
610 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 2,500,000 0.4% 2,500,000 
611 Отплата главнице домаћим кредиторима 2,500,000 0.4% 2,500,000 

 УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ 651,835,327 100.0% 849,612,490 
 

 
Члан 5. 

 
          У делу  ''I ОПШТИ ДЕО''  у члану 5.извор 01 , врше се следеће измене: 

Програм 1.  ''Локални развој и просторно планирање'' износ 291,855,157 замењује се износом 271,583,172. 
Програм 2. „Комунална делатност“ износ 73,640,145 замењује се износом 74,640,145. 
Програм 4. „Развој туризма“ износ 30,000,000 замењује се износом 40.000.000 
Програм 5. „Развој пољопривреде“ износ 3,500,000 замењује се износом 5.500.000 
Програм 8. „Предшколско васпитање “ износ 28,133,000 замењује се износом  29,286,000. 
Програм 9.  ''Основно образовање'' износ 27,814,580'' замењује се износом 30,064,580. 
Програм 11. “Социјална и дечја заштита“ износ 22,866,229 замењује се износом 25,526,229 
Програм 13.  ''Развој културе'' износ 15,836,000 замењује се износом 14,936,000.00. 
Програм 15. Локална самоуправа износ 128,698,858 замењује се износом 128,729,198.00. 

          У делу  ''I ОПШТИ ДЕО''  у члану 5. остали извори, врше се следеће измене: 
Програм 1.  ''Локални развој и просторно планирање'' износ  70,405,266.00 замењује се износом 76,203,083.00      . 
Програм 2. „Комунална делатност“ износ 73,640,145 замењује се износом 93,577,600. 
Програм 4. „Развој туризма“ износ 10,000,000 брише се. 
Програм 5. „Развој пољопривреде“ износ 2,000,000 брише се. 
Програм 8. „Предшколско васпитање“ износ 4,471,400  замењује се износом  3,318,400. 
Програм 9.  ''Основно образовање'' додаје се износ 14,005,220. 
Програм 15. Локална самоуправа износ 704,701 замењује се износом 1,904,701. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



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 

Програм Програмска 
активност Пројекат 

1 2  3 4 5 6 7 

1101   Програм 1.  Локални развој и просторно планирање 271,583,175.00 41.7% 76,203,083.00 347,786,258.00 

 ПА 0001  Стратешко, просторно и урбанистичко планирање 22,900,000.00 3.5% - 22,900,000.00 

  П 110103 Пројекат: Израда ПДР-а уређења радно-пословне зоне Кочане 11,500,000.00 1.8% 47,070,172 58,570,172.00 

  П 110117 
Пројекат: Израда пројектно-техничке документације за изградњу 
отворених и затворених атмосферских канала на територији 
општине 

600,000.00 0.1% 0 600,000.00 

  П 110106 Пројекат: Израда и ревизија пр.техн. документације-канализациона 
мрежа на територији општине 800,000.00 0.1% 0 800,000.00 

  П 110107 Пројекат: Израда пр. техн. документације за реконструкцију 
локалних саобраћајница 500,000.00 0.1% 0 500,000.00 

  П 110109 
Израда пројектно-техничке документације  за изградњу приступне 
саобраћајнице и паркинг простора у радно-пословној зони на 
југоисточном делу петље Дољевац 

250,000.00 0.0% 0 250,000.00 

  П 110108 Пројекат: Наставак изградње фекалне  атмосферске канализације на 
територији општине 2,090,350.00 0.3% 1,909,650 4,000,000.00 

  П 110110 Реконструкција и обнова јавне расвете и увођење енергетске 
ефикасности 2,000,000.00 0.3% 0 2,000,000.00 

  П 110111 Изградња трафо станице 10/04 на територији општине 8,000,000.00 1.2% 0 8,000,000.00 

  П 110113 Изградња Аква-парка 221,042,825.00 33.9% 27,223,261 248,266,086.00 

  П 110118 
Израда пројектно-техничке документације за израду мостних 
конструкција за развој локалне путне мреже на водотоцима другог 
реда 

100,000.00 0.0% 0 100,000.00 

  П 110119 Одржавање и реконструкција спортских и објеката месних 
заједница 1,800,000.00 0.3% 0 1,800,000.00 

0601   Програм 2.  Комунална делатност 74,640,145.00 11.5% 93,577,600 168,217,745.00 

 ПА 0001  Водоснабдевање 17,700,000.00 2.7% 0 17,700,000.00 

 ПА 0014  Остале комуналне услуге 53,840,145.00 8.3% 0 53,840,145.00 

  060116 Канализација у ромском делу насеља у Орљану 100,000.00 0.0% 0 100,000.00 

  060117 Ревизија (иновирање) пројектне документације за изградњу 
резервоара и секундарних мрежа за водоснабдевање 0.00 0.0% 1,077,600 1,077,600.00 

  060118 ПИЈАЦА ПУКОВАЦ 3,000,000.00 0.5% 22,500,000 25,500,000.00 

  060119 ИЗГРАДЊА РЕЗЕРВОАРА КОЧАНЕ СА ДОВОДНИМ И ОДВОДНИМ 
ВОДОВИМА 0.00 0.0% 70,000,000 70,000,000.00 

1502   Програм 4.  Развој туризма 40,000,000.00 6.1% 0 40,000,000.00 

 ПА 0001  Управљање развојем туризма 36,110,000.00 5.5% 0 36,110,000.00 

 ПА 0002  Туристичка промоција 3,890,000.00 0.6% 0 3,890,000.00 
0101   Програм 5.  Развој пољопривреде 5,500,000.00 0.8% 0 5,500,000.00 

 ПА 0001  Унапређење  услова за пољопривредну делатност 5,500,000.00 0.8% 0 5,500,000.00 



0401   Програм 6.  Заштита животне средине 3,000,000.00 0.5% 4,607,388 7,607,388.00 

 ПА 0001  Управљање заштитом животне средине и природних вредности 3,000,000.00 0.5% 4,607,388 7,607,388.00 

0701   Програм 7.  Путна инфраструктура 10,170,000.00 1.6% 0 10,170,000.00 

 ПА 0001  Управљање саобраћајном инфраструктуром 10,000,000.00 1.5% 0 10,000,000.00 

  070106 Реконструкција улице Иве Андрића у Орљану 170,000.00 0.0% 0 170,000.00 
2001   Програм 8.  Предшколско васпитање 29,286,000.00 4.5% 3,318,400.00 32,604,400.00 

 ПА 0001  Функционисање предшколских установа 29,286,000.00 4.5% 2,797,000.00 32,083,000.00 

  200103 Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију и 
доградњу објекта предшколске установе и средње школе у Дољевцу 0.00 0.0% 521,400 521,400.00 

2002   Програм 9.  Основно образовање 30,064,580.00 4.6% 14,005,220 44,069,800.40 

 ПА 0001  Функционисање основних школа 26,690,000.00 4.1% 0 26,690,000.00 

  2001 Реконструкција мокрог чвора у школи у Малошишту 1,124,580.00 0.2%  1,124,580.00 

  2005 Побољшање енергетске ефикасности заменом столарије основне 
школе у Малошишту 2,250,000.00 0.3% 5,241,306 5,241,306.00 

  2006 Побољшање енергетске ефикасности заменом котлова за цг 
основне школе у објектима основне школе у Малошишту и Дољевцу 0.00 0.0% 8,763,914 8,763,914.40 

2003   Програм 10. Средње образовање 1,900,000.00 0.3% - 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 25,526,229.00 3.9% 2,295,771.00 27,822,000.00 

 ПА 0001  Социјалне помоћи 9,966,229.00 1.5% 2,295,771.00 12,262,000.00 

 ПА 0003  Подршка социо-хуманитарним организацијама 2,600,000.00 0.4% 0 2,600,000.00 

 ПА 0005  Активности Црвеног крста 3,300,000.00 0.5% 0 3,300,000.00 

 ПА 0006  Дечија заштита 7,000,000.00 1.1% 0 7,000,000.00 

  090101 Стамбено збрињавање породица расељених лица 2,660,000.00 0.4% 0.00 2,660,000.00 
1801   Програм 12.  Примарна здравствена заштита 7,000,000.00 1.1% 0 7,000,000.00 

 ПА 0001  Функционисање установа примарне здравствене заштите 7,000,000.00 1.1% 0 7,000,000.00 

1201   Програм 13.  Развој културе 14,936,000.00 2.3% 1,865,000.00 16,801,000.00 

 ПА 0001  Функционисање локалних установа културе 12,765,510.00 2.0% 865,000.00 13,630,510.00 

 ПА 0002  Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 1,408,750.00 0.2% 0 1,408,750.00 

  120103 Пројекат:  Надградња дела Библиотеке 600,000.00 0.1% 0 600,000.00 

  120104 Пројекат: Дигитализација завичајног фонда и фонда ЈБ 161,740.00 0.0% 1,000,000 1,161,740.00 
1301   Програм 14.  Развој спорта и омладине 9,500,000.00 1.5% 0 9,500,000.00 

 ПА 0001  
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и 
савезима 9,500,000.00 1.5% 0 9,500,000.00 

0602   Програм 15.  Локална самоуправа 128,729,198.00 19.7% 1,904,701 130,633,899.00 

 ПА 0001  Функционисање локалне самоуправе и градских општина 103,193,198.00 15.8% 3,000 103,196,198.00 

 ПА 0002  Месне заједнице 6,900,000.00 1.1% 0 6,900,000.00 

 ПА0003  Управљање јавним дугом 7,800,000.00 1.2% 0 7,800,000.00 

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

 ПА 0007  Канцеларија за младе 1,536,000.00 0.2% 0 1,536,000.00 

 ПА 0001  Безбедност у саобраћају 2,000,000.00 0.3% 701,701 2,701,701.00 

 ПА 0001  Поступање у ванредним ситуацијама 5,000,000.00 0.8% 0 5,000,000.00 

  060201 ПРОГРАМ 15. Локална самоуправа-ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ПОЗНАТОГ 
ПОСЛОДАВЦА 1,100,000.00 0.2% 1,200,000 2,300,000.00 

  УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ 651,835,327.00 100.0% 197,777,163 849,612,490 



Члан 7.                                     
 

         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 2. Глава 2.01 „Председник општине“, програмска класификација 0602, програм 15. Локална самоуправа, ПА 0001 Функционисање локалне самоуправе, функција 111,   
код „средства из буџета“: 

- На позицији 20, економска класификација 423 ''Услуге по уговору'' износ 1.000.000'' замењује се износом ''900.000''. 
- На позицији 21, економска класификација 425 “ Текуће поправке и одржавање'' износ ''500.000'' замењује се износом ''600.000''. 

 
        У разделу 5. Глава 5.01 „Општинска управа“, програмска класификација 0602, програм 15. Локална самоуправа, ПА 0001 Функционисање локалне самоуправе, функција 130,   
код „средства из буџета“: 

- На позицији 33, економска класификација 411 „Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)'' износ „28.764.896“ замењује се износом  „29.190.546“. 
- На позицији 34, економска класификација 412 „Социјални доприноси на терет послодавца'' износ „5,234,962“ замењује се износом  „5,353,652“. 
- На позицији 46, економска класификација 4651 ''Остале донације,дотације и трансфери'' износ  „3,185,000“ замењује се износом ''3.585.000''. 

 
        У разделу 5. Глава 5.05 „Општи економски послови НСЗЗ“, програмска класификација 0602, програм 15. Локална самоуправа, ПА 0001, функција 412,  
код '' „средства из буџета“: 

- На позицији 60, економска класификација 464 „Дотације НСЗЗ“ износ ''2,700,000'' замењује се износом ''1,500,000''. 
 
        У разделу 5. Глава 5.09 „Јавни дуг“, програмска класификација 0602, програм 15. Локална самоуправа, ПА 0003, функција 170,  
код '' средства из буџета“: 

- На позицији 74, економска класификација 441 ''Камата'' износ ''3.200.000'' замењује се износом ''4.700.000''. 
- На позицији 75, економска класификација 444 ''Пратећи трошкови задуживања'' износ ''1.600.000'' замењује се износом ''600.000''. 
- На позицији 76, економска класификација 611 ''Отплата дуга'' износ ''5.000.000'' замењује се износом ''2.500.000''. 

 
        У разделу 5. Глава 5.10 „Канцеларија за младе“, програмска класификација 0602, програм 15. Локална самоуправа, ПА 0007, функција 150 
код '' средства из буџета'',  

- На  позицији 77, економска класификација 421 „Стални трошкови'' износ ''10.000'' замењује се износом ''15.000''. 
- На позицији 78,  економска класификација 423 „Услуге по уговору'' износ „250.000“ замењује се износом „505.000“. 
- На позицији 79,  економска класификација 426 „Материјал'' износ „50.000“ замењује се износом ''20.000''. 
- Иза позиције 79 додаје се нова позиција 79/1, економска класификација 511 „Зграде и грађевински објекти“ и износ „430.000“. 
- На позицији 80,  економска класификација 512 „Машине и опрема'' износ „40.000“ замењује се износом ''566.000. 

 
У разделу 5. Глава 5.12 „ ПОЉОПРИВРЕДА “, програмска класификација 0101, програм 5. Развој пољопривреде, ПА 0001, функција 421 

код '' средства из буџета'',  
- На  позицији 87, економска класификација 425 ''Текуће поправке и одржавање'' износ ''1.500.000''  замењује се износом „3.500.000“ . 

 
код ''средства из осталих извора 07'': 

- На  позицији 87, економска класификација 425 ''Текуће поправке и одржавање'' износ ''2.000.000''  брише се.  
 

У разделу 5, глава 5.17, ''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 98, економска класификација 411 „Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)'', износ „4,525,650“ замењује се износом ''3.700.000''. 
- На позицији 99,  економска класификација 412 „Социјални доприноси на терет послодавца“, износ ''818.690'' замењује се износом ''700.000''. 
- На позицији 117, пројекат 110103, „Уређење индустријских и  радно-пословних зона на територији општине'' економска класификација 511 ''Зграде и грађевински овјекти'', износ ''14.327.645'' 

замењује се износом ''10.000.000''. 
- На позицији 118, Израда пројектно-техничке документације за изградњу отворених и затворених атмосферских канала на територији општине, економска класификација 511 ''Зграде и грађевински 

објекти'' износ ''600.000'' брише се. 
- На позицији 121, пројекат 110118  Пројекат: „Наставак изградње фекалне  атмосферске канализације на територији општине'' економска класификација 511 ''Зграде и грађевински објекти'', износ 

''4.090.350'' замењује се износом ''1.590.350''. 
- На позицији 124, пројекат 110110  Пројекат: „Реконструкција и обнова јавне расвете и увођење енергетске ефикасности'' економска класификација 511 ''Зграде и грађевински објекти'', износ 

''2.500.000'' брише се. 
- На позицији 126, пројекат 110113  Пројекат: „Изградња Аква-парка'' економска класификација 424 ''Специјализоване услуге'', износ ''1.120.000'' замењује се износом ''620.000''. 
- На позицији 127, пројекат 110113  Пројекат: „Изградња Аква-парка'',  економска класификација 511 ''Зграде и грађевински објекти'', износ ''230.422.822'' замењује се износом ''220.422.825''. 
- На позицији 131, Програм 7, Путна инфраструктура, економска класификација 511 ''Зграде и грађевински објекти'', функција 451,  износ ''10.000.000'' замењује се износом ''11.100.000''. 

 
код '' средства из осталих извора 07“: 



- На позицији 117, пројекат 110103, „Уређење индустријских и  радно-пословних зона на територији општине'' економска класификација 511 ''Зграде и грађевински овјекти'', додаје се  износ 
„5,797,817“. 

 
         У разделу 3. Глава 5.19 ''Јавна библиотека Дољевац'', програмска класификација 1201, програм 13. Развој културе, ПА 0001, функција 820, 
код „средства из буџета“: 

- На  позицији 156, економска класификација 511 ''Зграде и грађевински објекти“ износ ''1.500.000'' замењује се износом ''600.000''. 
 
         У разделу 5. Глава 5.20  Предшколска установа ''Лане'', Програмска класификација 2001, програм 8.Предшколско васпитање, функција 911: 
код „средства из буџета“: 

- На позицији 159, економска класификација 414 „Социјална давања запосленима“ износ „300.000“ замењује се износом ''350.000''. 
- На позицији 160, економска класификација 415 „ Накнаде трошкова за запослене “ додаје се износ „175.000“. 
- На позицији 161, економска класификација 416 „ Награде запосленима и остали посебни расходи“ додаје се износ „50.000“. 
- На позицији 163, економска класификација 422 „ Трошкови путовања “ додаје се износ „50.000“. 
- На позицији 164, економска класификација 423 „ Услуге по уговору “ додаје се износ „318.000“. 
- На позицији 165, економска класификација 424 „ Специјализоване услуге“  додаје се износ „80.000“. 
- На позицији 166, економска класификација 425 „ Текуће поправке и одржавање“  додаје се износ „280.000“. 
- На позицији 167, економска класификација 426 „ Материјал“  додаје се износ „100.000“. 
- На позицији 169, економска класификација 482 „ Порези, обавезне таксе, казне и пенали “  додаје се износ „50.000“. 

код  ''средства из осталих извора 04“: 
- На позицији 159, економска класификација 414 „Социјална давања запосленима“ износ ''350.000'' брише се. 
- На позицији 160, економска класификација 415 „ Накнаде трошкова за запослене “износ “350.000“ замењује се износом „175.000“. 
- На позицији 161, економска класификација 416 „ Награде запосленима и остали посебни расходи“износ „50.000“. брише се. 
- На позицији 163, економска класификација 422 „ Трошкови путовања“ износ „100.000“ замењује се износом „50.000“. 
- На позицији 164, економска класификација 423 „ Услуге по уговору “ износ „800.000“ замењује се износом „482.000“. 
- На позицији 165, економска класификација 424 „ Специјализоване услуге“  износ „100.000“ замењује се износом „20.000“. 
- На позицији 166, економска класификација 425 „ Текуће поправке и одржавање“  износ „300.000“ замењује се износом „20.000“. 
- На позицији 167, економска класификација 426 „ Материјал“  износ „1.500.000“ замењује се износом „1.400.000“. 
- На позицији 169, економска класификација 482 „ Порези, обавезне таксе, казне и пенали “  износ „80.000“ замењује се износом „30.000“. 

 
 

У разделу 5. Глава 5.25  ''Европски прогрес'', функција 474: 
код „средства из буџета“: 

- На позицији 206/1, пројекат 060118, економска класификација 511 ''Зграде и грађевински објекти'' износ ''2.000.000'' замењује се износом ''3.000.000'' 
- Иза позиције 207 додаје се „Пројекат 060201:Обука незапослених лица за познатог послодавца“ , нова позиција 207/1, економска класификација 464 Дотације НСЗ и износ ''1.100.000''. 

код '' средства из осталих извора 06“: 
- На позицији 206/1, пројекат 060118, економска класификација 511 ''Зграде и грађевински објекти'' износ ''20.000.000'' замењује се износом ''22.500.000'' 
- Иза позиције 207 додаје се „Пројекат 060201:Обука незапослених лица за познатог послодавца“ , нова позиција 207/1, економска класификација 464 Дотације НСЗ и износ ''1.200.000''. 

 
         У разделу 5, глава 5.26, ''Туристичка организација општине Дољевац'' програмска класификација 1502, програм 4. Развој туризма, ПА 0001, функција 473 
Код ''средства из буџета'': 

- На позицији 212, економска класификација 421 ''Стални трошкови'' износ „3,880,000“ замењује се износом „4,202,000“. 
- На позицији 213, економска класификација 422 ''Трошкови путовања'' износ ''50.000'' замењује се износом ''235.000''. 
- На позицији 214, економска класификација 423 „Услуге по уговору“ износ ''3.594.000'' замењује се износом ''7.369.000''. 
- На позицији 215, економска класификација 424 ''Специјализоване услуге'' износ ''780.000'' замењује се износом ''5.080.000''. 
- На позицији 216, економска класификација 425 ''Текуће поправке и одржавање'' износ „505,500“ замењује се износом „565,500“. 
- На позицији 217, економска класификација 426 ''Материјал'' износ ''2.670.000'' замењује се износом „3,108,000''. 
- На позицији 219, економска класификација 482 „Порези, обавезне таксе, казне и пенали “  износ ''300.000“ замењује се износом ''720.000''. 
- На позицији 220, економска класификација 512 „Машине и опрема“ износ ''8.700.000“ замењује се износом ''9.100.000''. 
- На позицији 221, економска класификација 513 ''Остале некретнине и опрема'' износ '''2.200.000'' замењује се износом ''2.300.000''. 

 
код ''средства из осталих извора 04“: 
- На позицији 212, економска класификација 421 ''Стални трошкови'' износ „322,000“ брише се. 
- На позицији 213, економска класификација 422 ''Трошкови путовања'' износ „185,000“ брише се. 
- На позицији 214, економска класификација 423 „Услуге по уговору“ износ „6,775,000“ брише се. 
- На позицији 215, економска класификација 424 ''Специјализоване услуге'' износ „1,300,000“ брише се. 



- На позицији 216, економска класификација 425 ''Текуће поправке и одржавање'' износ „60,000“ брише се. 
- На позицији 217, економска класификација 426 ''Материјал'' износ „438,000“ брише се. 
- На позицији 219, економска класификација 482 „Порези, обавезне таксе, казне и пенали „ износ „420,000“ брише се 
- На позицији 220, економска класификација 512 „Машине и опрема“ износ „400,000“ брише се. 
- На позицији 221, економска класификација 513 ''Остале некретнине и опрема'' износ „100,000“ брише се.        
 

У разделу 5, додаје се глава 5.27, ''ИПА ФОНД'' програмска класификација 0601, програм 2. Комунална делатност , П 0001, функција 474 
код ''средства из осталих извора 06“: 

- Додаје се „Пројекат 060119: Изградња резервоара Кочане са доводним и одводним водовима“ , нова позиција 227, економска класификација 511“Зграде и грађевински објекти“ и износ ''70.000.000''. 
 

У разделу 5, додаје се глава 5.28, ''Комесаријат за избегла и расељена лица'' програмска класификација 0901, програм 11. Социјална и дечја заштита, функција 070 
код „средства из буџета“: 

- Додаје се „Пројекат 090101: Стамбено збрињавање породица расељених лица“ , нова позиција 228, економска класификација 472 “ Накнаде за социјалну заштиту из буџета“ и износ ''2.660.000''. 
 
У разделу 5 додаје се глава 5.29  „Програм енергетске ефикасности“, Програмска класификација 2002, програм 9. Основно образовање, функција 912: 
код „средства из буџета“: 

- додаје се „Пројекат 200205: Побољшање енергетске ефикасности заменом столарије основне школе у Малошишту", позиција 229 економска класификација 511 „Зграде и грађевински објекти'' и 
износ „2,250.000“. 
 

код '' средства из осталих извора 07“: 
- Додаје се „Пројекат 200205: Побољшање енергетске ефикасности заменом столарије основне школе у Малошишту", нова позиција 229, економска класификација 511 „Зграде и грађевински објекти'' 

и износ „5,241.305“. 
- Додаје се „Пројекат 200206 Побољшање енергетске ефикасности заменом котлова за централно грејање у објектима основне школе у Малошишту и Дољевцу", нова позиција 230, економска 

класификација 511 „Зграде и грађевински објекти'' - Реконсктрукција котларнице у Дољевцу и Малошишту' и износ „8,763,914“.  
 
 

   Члан 8. 
 

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

Број: 400-146 
 

У Дољевцу, 05.09.2016.  године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ       
 
 
                                                                                                                           
                                    

ПРЕДСЕДНИК 
_______________________ 

Дејан Смиљковић  


