
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), 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  17. 12 .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, 14/2015 и 50/2015), 

            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: 

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

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине 7 + 8 437,791,715 

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 4 + 5 637,376,645 

Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) -199,584,930 

Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од 

вредности) 
62 1,200,000 

Укупан фискални суфицит/дефицит  ((7+8) - (4+5)) - 62 -200,784,930 

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

Примања од задуживања 91 150,000,000 

Примања од продаје финансијске имовине 92 0 

Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од 

вредности) 
6211 0 

Пренета неутрошена средства из претходних година 3 50,784,930 

Издаци за отплату главнице дуга 61 0 

Нето финансирање (91+92) - (61+6211) 150,000,000 

Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање 
(((7+8) - (4+5)) - 62) + ((91+92)-

(6211+61)) 
-50,784,930 

В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 

 

25,648,828 

Приходи од других нивоа власти 733 13,634,544 

Донације           732 7,117,784 

Приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице локлане 

самоуправе чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима 742 
1,297,000 

Остали приходи у корист нивоа општина 745 2,999,500 

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 8 600,000 

 
Члан 2. 

            Средства за финансирање укупног фискалног дефицита из члана 1. ове одлуке у износу од 200.784.930 динара  , обезбедиће се из нераспоређеног вишка 

прихода из претходних година у износу од 50.784.930 динара и кредита у износу од 150.000.000 динара. 
 

Члан 3. 

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

Конто 711122 ''Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу'' износ ''5.000.000'' замењује се износом 

''5.198.380''. 
Конто 711146 ''Порез на земљиште'' износ ''1.000.000'' замењује се износом ''400.000''. 

Конто 713121 ''Порез имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица'' износ ''12,289,983'' замењује се износом ''14.289.983''. 

Конро 713122 ''Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица'' износ ''9.000.000'' замењује се износом ''10.000.000''. 
Конто 713421 ''Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе'' износ ''2.300.000'' замењује сњ износом ''1.200.000''. 

Иза конта 713426 ''Порез на пренос апсолутних права код продаје стечајног дужника као правног лица'' додаје се конто 713611 ''Порез на акције на име и уделе'' 

и износ 2.000. 
Конто 714513 ''Комунална такса за држање моторних,друмских и прикључних возила'' износ ''3.800.000'' замењује се износом ''4.000.000''. 

Конто 714562 ''Посебна накнада за заштиту и уређење животне средине ''износ ''2.120.296'' замењује се износом '''2.520.296''. 

Конто 716111 ''Комунална такса за истицање фирме на пословном простору'' износ ''5.500.000'' замењује се износом ''6.500.000''. 
Конто 733154 ''Текући наменски трансфери од другог нивоа власти у корист нивоа општина'' износ ''3.000.000'' замењује се износом ''2.365.000''. 

Конто 741151 ''Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора'' износ ''2.000.000'' замењује се износом ''700.000''. 

Конто 741535 ''Комунална ткса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом'' износ ''500.000'' замењује се износом ''100.000''. 
Конто 742253 '' Накнада за уређивање грађевинског земљишта'' износ ''2.000.000'' замењује се износом 1.000.000''. 

''код средства из осталих извора'': 

Конто 733151 '' Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина'' износ ''11.466.544'' замењује се износом ''13.634.544''. 
Конто 745151 ''Остали приходи у корист нивоа општина'' износ ''3.394.500'' замењује се износом ''2.999.500''. 

Код ''средства из буџета'': 

Код ''7+8+9 ''Текући приходи и примања''  износ  ''562.377.507'' замењује се износом '' 562.142.887 ''.      
Код ''средства из осталих извора'': 

Код ''3+7+8+9 Укупно пренета средства, текући приходи и примања износ ''23.875.828'' замењује се износом '' 76.433.758 ''.      

Код ''Укупна јавна средства'' износ ''637.038.265'' замењује се износом ''638.576.645''.      



   
Члан 4. 

          У делу  ''I ОПШТИ ДЕО''  у члану 4,  Расходи и издаци по основним наменама, врше се следеће измене: 
Код ''Средства из буџета'' 

- на економској класификацији 400 ''Текући расходи'' износ ''335.150.676'' замењује се износом ''334.312.056''. 

       -       на економској класификацији 410 ''Расходи за запослене'' износ ''132.417.330'' замењује се износом''132.844.710''. 

         -       на економској класификацији 420 ''Коришћење услуга и роба'' износ ''94.763.422'' замењује се износом ''94.087.422''. 

- на економска класификација 440 ''Отплата камата''  износ ''4.900.000'' замењује се износом ''5.100.000''. 

- на економској класификацији 460 ''Донације и трансфери'' износ ''57.038.920'' замењује се износом ''57.873.920''. 

- на економској класификацији 480 ''Остали расходи'' износ ''22.050.000'' замењује се износом ''21.060.000'' 

- на економској класификацији 500 ''Капитални издаци'' износ ''227.226.831'' замењује се износом ''226.630.831'' 

- на економској класификацији 510 ''Основна средства'' износ ''224.226.831'' замењује се износом ''223.630.831''. 

- на економској класификацији 620 ''Набавка финансијске имовине'' додаје се износ ''1.200.000''. 

 
Члан 5. 

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

          Програм 1.  ''Локални развој и просторно планирање'' износ ''199.649.340'' замењује се износом ''198.249.340 
          Програм 2.  ''Комунална делатност'' износ 73.815.312'' замењује се износом ''71.315.312''. 

          Програм 6.  ''Заштита животне средине'' износ ''9.360.296'' замењује се износом ''10.360.296''. 

          Програм 7.  ''Путна инфраструктура'' износ ''17.550.000'' замењује се износом ''17.950.000''. 
          Програм 8.  ''Предшколско васпитање'' износ ''34.351.639'' замењује се износом 37.466.831''. 

          Програм 13.  ''Развој културе'' износ ''21.993.172 замењује се износом ''21.161.000''. 
          Програм 15. Локална самоуправа износ ''120.118.828'' замењује се износом ''119.401.188''. 

 

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 

Програмска 
активност 

Пројек
ат 

1 2   3 4 5 6 7 
1101     Програм 1.  Локални развој и просторно планирање 198,249,340.00 35.3% 0 198,249,340.00 

  ПА 0001   Стратешко, просторно и урбанистичко планирање 21,824,340.00 3.9% 0 21,824,340.00 

    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 

    110111 

Пројекат: Изградња трафо станице 10/04 на територији 

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

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

    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 71,315,312.00 12.7% 7,203,832 78,519,144.00 

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

  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 54,540,312.00 9.7% 2,168,000 56,708,312.00 

   
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 
1502     Програм 4.  Развој туризма 700,000.00 0.1% 0 700,000.00 

  1502-0001   Управљање развојем туризма 
700,000.00 0.1% 0 700,000.00 

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 
10,360,296.00 1.8% 679,704 11,040,000.00 

  

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 8,240,000.00 1.5% 0 8,240,000.00 

0701     Програм 7.  Путна инфраструктура 
17,950,000.00 3.2% 37,229,952 55,179,952.00 

  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  3,900,000.00 0.7% 0 3,900,000.00 
    070106 Реконструкција улице Иве Андрића у Орљану 170,000.00 0.0% 1,181,952 1,351,952.00 
2001     Програм 8.  Предшколско васпитање 

37,466,831.00 6.7% 

    

16,162,208.00       53,629,039.00 

  
ПА 0001   Функционисање предшколских установа  

28,620,000.00 5.1% 
    
14,262,208.00       42,882,208.00 

    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 

21,161,000.00 3.8% 

      

1,100,836.00       22,261,836.00 

  ПА 0001   Функционисање локалних установа културе  13,381,000.00 2.4% 

         

797,000.00       14,178,000.00 

  ПА 0002   
Подстицаји културном и уметничком стваралаштву 

1,130,000.00 0.2% 0 1,130,000.00 

    120103 Пројекат: Израда кровне конструкције и надградња дела 
Библиотеке 6,575,000.00 1.2% 0 6,575,000.00 

    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 
119,401,188.00 21.2% 14,057,226 133,458,414.00 

  ПА 0001   Функционисање локалне самоуправе и градских општина 101,853,364.00 18.1% 12,000,000 113,853,364.00 

  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 4,318,996.00 0.8% 997,054 5,316,050.00 

    УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ  562,142,887.00 100.0% 76,433,758 638,576,645.00 



 
 

Члан 7. 
         У делу  ''I ОПШТИ ДЕО''   члан 7. ''Функционална класификација расхода'', мења се и гласи:   

 

Функциje Функционална класификација  Средства из буџета 
Структура         

% 

Средства из 

осталих извора 
Укупна јавна средства 

1 2 3 4 5 6 

000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА            26,277,340       4.7%                          -                      26,277,340       

040 Породица и деца;              8,000,000       1.4%                          -                        8,000,000       

070 
Социјална помоћ угроженом становништву некласификована на 

другом месту; 
           12,377,340       2.2%                          -                      12,377,340       

090 Социјална заштита некласификована на другом месту              5,900,000       1.0%                          -                        5,900,000       

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ          109,492,364       19.5%                          -                    109,492,364       

110 
Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 
послови и спољни послови; 

             7,178,000       1.3%                          -                        7,178,000       

111 Извршни и законодавни органи              7,660,000       1.4%                          -                        7,660,000       

130 Опште услуге;            84,165,364       15.0%                          -                      84,165,364       

150 Опште јавне услуге - истраживање и развој;                 250,000       0.0%                          -                           250,000       

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту;              5,439,000       1.0%                          -                        5,439,000       

170 Трансакције јавног дуга;              4,800,000       0.9%                          -                        4,800,000       

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ              4,318,996       0.8%               997,054                        5,316,050       

360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту              4,318,996       0.8%               997,054                        5,316,050       

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ            33,539,828       6.0%          50,290,124                      33,539,828       

412 Општи послови по питању рада              2,700,000       0.5%          12,000,000                      14,700,000       

421 Пољопривреда            10,500,000       1.9%                          -                      10,500,000       

450 Саобраћај;              1,689,828       0.3%            1,060,172                        2,750,000       

451 Друмски саобраћај            17,950,000       3.2%          37,229,952                      55,179,952       

473 Туризам                 700,000       0.1%                          -                           700,000       

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ            67,640,608       12.0%            6,633,536                      74,274,144       

510 Управљање отпадом;            63,730,312       11.3%            2,168,000                      65,898,312       

520 Управљање отпадним водама;              1,790,000       0.3%            3,785,832                        5,575,832       

560 Заштита животне средине некласификована на другом месту              2,120,296       0.4%               679,704                        2,800,000       

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ          213,784,340       38.0%            1,250,000                    215,034,340       

620 Развој заједнице;          199,749,340       35.5%                          -                    199,749,340       

630 Водоснабдевање;              7,975,000       1.4%            1,250,000                        9,225,000       

640 Улична расвета;              2,000,000       0.4%                          -                        2,000,000       

660 
Послови становања и заједнице некласификовани на другом 
месту 

             4,060,000       0.7%                          -                        4,060,000       

700 ЗДРАВСТВО              7,000,000       1.2%                          -                        7,000,000       

740 Услуге јавног здравства;              7,000,000       1.2%                          -                        7,000,000       

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ            30,861,000       5.5%            1,100,836                      31,961,836       

810 Услуге рекреације и спорта;              8,500,000       1.5%                          -                        8,500,000       

820 Услуге културе;            21,161,000       3.8%            1,100,836                      22,261,836       

830 Услуге емитовања и штампања;              1,200,000       0.2%                          -                        1,200,000       

900 ОБРАЗОВАЊЕ            69,228,411       12.3%          16,162,208                      85,390,619       

910 Предшколско и основно образовање;   0.0%                          -                                       -       

911 Предшколско образовање            37,466,831       6.7%          16,162,208                      53,629,039       

912 Основно образовање            29,861,580       5.3%                          -                      29,861,580       

920 Средње образовање;              1,900,000       0.3%                          -                        1,900,000       

  
УКУПНО          562,142,887       100.0%          76,433,758                    638,576,645       

 

                                              
 



 
 

Члан 8. 
         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 1, економска класификација 411 ''Плате, додаци и накнаде запослених'' износ 1.367.000'' замењује се износом ''1.200.000''. 

- На позицији 2, економска класификација 412 ''Социјални доприноси на терет послодавца'' износ ''253.000'' замењује се износом ''220.000''. 

- На позицији 7, економска класификација 423  „Услуге по уговору“ износ ''4.000.000'' замењује се износом ''5.000.000''.  

- На позицији 8, економска класификација 4651 ''Остале донације,дотације и трансфери'' износ ''150.000'' замењује се износом ''313.000''. 

        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 позицији 10, економска класификација 411 ''Плате, додаци и накнаде запослених'' износ ''3.440.000'' замењује се износом ''3.000.000''. 

- На позицији 11, економска класификација 412 ''Социјални доприноси на терет послодавца'' износ ''610.000'' замењује се износом ''550.000''. 
 

        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 18, економска класификација 411 ''Плате, додаци и накнаде запослених'' износ ''34.625.000'' замењује се износом ''33.392.651''. 

- На позицији 19, економска класификација 412 ''Социјални доприноси на терет послодавца'' износ ''6.230.000'' замењује се износом ''6.066.709''. 

- На новој позицији 29/1, економска класификација 441  „Камата“ додаје се износ ''200.000''. 

- На позицији 30, економска класификација 4651 ''Остале донације,дотације и трансфери'' износ ''3.100.000'' замењује се износом ''3.750.000''. 

- На позицији 37, економска класификација 512 ''Машине и опрема'' износ ''3.500.000'' замењује се износом ''3.300.000''. 

- На новој позицији 39/1, економска класификација 621  „Набавка финансијске имовине“ додаје се износ ''1.200.000''. 

 
        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 '' средства из буџета“: 

- На позицији 47, економска класификација 423 ''Услуге по уговору'' износ ''3.000.000'' замењује се износом ''1.850.000''. 

 
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 76, економска класификација 413 ''Накнаде у натури'' износ ''100.000'' замењује се износом ''70.000''. 

- На позицији 79, економска класификација 416 ''Награде запосленима'' износ ''130.000'' замењује се износом ''160.000''. 

- На позицији 80, економска класификација 421 ''Стални трошкови'' износ ''5.380.000'' замењује се износом ''6.380.000''. 

- На позицији 83, економска класификација 424 ''Специјализоване услуге'' износ ''4.500.000'' замењује се износом ''5.000.000''. 

- На позицији 97, пројекат 110109 ''Водоводна мрежа у Кнежици, Ћурлини и Перутини'' економска класификација 511 ''Зграде и грађевински овјекти'', 

износ ''400.000'' брише се. 

- На позицији 98, пројекат 110110 ''Реконструкција и обнова јавне расвете и увођење енергетске ефикасности'' економска класификација 425 ''Текуће 

поправке и одржавање'', износ ''1.000.000'' брише се. 

- На позицији 100, економска класификација 425 ''Текуће поправке и одржавање'' износ ''500.000'' брише се. 

- На позицији 102, пројекат 110114 ''Туристички комплекс Копријан'' економска класификација 511 ''Зграде и грађевински објекти'', износ ''1.000.000'' 
брише се. 

Код ''пренета неутрошена средства'' 

- На позицији 105 економска класификација 511 ''Зграде и грађевински објекти'' износ ''20.880.000'' замењује се износом ''23.235.077''. 

- На позицији 106, економска класификација 511 ''Зграде и грађевински објекти'' износ ''15.168.000'' замењује се износом ''12.812.923''. 
 

Код ''средства из буџета'': 

- На позицији 109, пројекат 070105  ''Радови на јавној расвети у циљу подизања нивоа безбедности у саобраћају'' економска класификација 511 ''Зграде 
и грађевински објекти'', износ ''3.500.000'' замењује се износом ''3.900.000''. 

 

        У разделу 3. Глава 17 ''ЈКП Дољевац'', програмска класификација 0601, програм 2. Комунална делатност, функција 510, 
код „средства из буџета“:  

ПА 0014: 

- На позицији 111, економска класификација 411 ''Плате, додаци и накнаде запослених'' износ ''31.859.000'' замењује се износом ''31.784.000''. 

- На позицији 112, економска класификација 412 ''Социјални доприноси на терет послодавца'' износ ''5.702.761'' замењује се износом ''5.777.761''. 

- На позицији 114, економска класификација 414 „Социјална давања запосленима“ износ „1.004.249“ замењује се износом ''704.249''. 

- На позицији 116, економска класификација 416 „Награде запосленима и остали посебни расходи“ износ „1.300.000“ замењује се износом ''1.600.000''. 

- На позиције 125, економска класификација 482  „Порези, обавезне таксе и казне''  износ ''1.400.000'' замењује се износом ''400.000''. 

код „средства из донација“:  

- На позиције 119, економска класификација 423  „Услуге по уговору''  додаје се износ ''2.070.000''. 

- На позиције 122, економска класификација 426  „Материјал''  додаје се износ ''98.000''. 
Програмска класификација 0401, програм 6. Заштита животне средине, програмска активност 0003, функција 510: 

Управљање отпадним водама 

код „средства из буџета“:  

- На позицији 148, економска класификација 426 ''Материјал'' износ ''4.220.000'' замењује се износом ''5.020.000''. 

- На позицији 148/2, економска класификација 426 ''Материјал''  износ ''850.000'' замењује се износом ''1.050.000''. 
 

         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 149, економска класификација 411 ''Плате, додаци и накнаде запослених'' износ ''7.585.068'' замењује се износом ''7.150.000''. 

- На позицији 150, економска класификација 412 ''Социјални доприноси на терет послодавца'' износ ''1.357.104'' замењује се износом ''1.300.000''. 

- На  позицији 155, економска класификација 422  „Трошкови путовања'',  износ ''100.000'' замењује се износом ''120.000''. 

- На  позицији 158, економска класификација 425  „Текуће поправке и одржавање'',  износ ''150.000'' замењује се износом ''100.000''. 



- На  позицији 159, економска класификација 426  „Материјал'',  износ ''322.000'' замењује се износом ''222.000''. 

- На  позицији 160, економска класификација 4651  „Остале дотације,донације и трансфери'',  износ ''750.000'' замењује се износом ''650.000''. 

- На  позицији 164, економска класификација 512  „Машине и опрема“, износ ''725.000'' замењује се износом ''1.219.000''.  

- На позицији 168, економска класификација 511 ''Изградња зграда и објеката'' износ ''6.565.000'' замењује се износом ''6.575.000''. 
 

Код ''сопствена средства'': 

- На  позицији 164, економска класификација 512  „Машине и опрема“, износ ''385.000'' брише се. 
У разделу 3. Глава 18 ''Јавна библиотека Дољевац'', програмска класификација 1201, програм 13. Развој културе, ПА 0002, функција 820, 

код „средства из буџета“: 

- На  позицији 169, економска класификација 422  „Трошкови путовања'',  износ ''150.000'' замењује се износом ''30.000''. 

- На  позицији 170, економска класификација 423  „Услуге по уговору'',  износ ''1.494.000'' замењује се износом ''1.000.000''. 
 

         У разделу 3. Глава 19 Предшколска установа ''Лане'', Програмска класификација 2001, програм 8.Предшколско образовање, функција 911: 

код „средства из буџета“: 

- На позицији 172, економска класификација 411 ''Плате, додаци и накнаде запослених'' износ ''18.925.583'' замењује се износом ''21.200.000''. 

- На позицији 173, економска класификација 412 ''Социјални доприноси на терет послодавца'' износ ''3.406.605'' замењује се износом ''3.720.000''. 

- На позицији 175, економска класификација 414 „Социјална давања запосленима“ износ „572.620“ замењује се износом ''1.000.000''. 

- На  позицији 184, економска класификација 4651  „Остале дотације,донације и трансфери'',  износ ''2.200.000'' замењује се износом ''2.300.000''. 
 

код „средства из сопствених извора“: 

- На позицији 175, економска класификација 414 „Социјална давања запосленима“  додаје се износ „50.000“ . 

- На позицији 176, економска класификација 415 „Накнада трошкова за запослене“ износ „250.000“ замењује се износом ''350.000''. 

- На позицији 178, економска класификација 421 „Стални трошкови“ износ „460.000“ замењује се износом ''600.000''. 

- На позицији 180, економска класификација 423 „Услуге по уговору“ износ „1.026.000“ замењује се износом ''826.000''. 

- На позицији 182, економска класификација 425 „Текуће поправке и одржавање“ износ „604.000“ замењује се износом ''204.000''. 

- На позицији 183, економска класификација 426 „Материјал“ износ „1.264.708“ замењује се износом ''1.514.708''. 

- На позицији 185, економска класификација 482 „Порези,обавезне таксе и казне“ износ „37.000“ замењује се износом ''87.000''. 
 

код „средства из донација“: 

- На позицији 174, економска класификација 413 „Накнаде у натури“  износ „354.000“ брише се . 

- На позицији 176, економска класификација 415 „Накнада трошкова за запослене“ износ „1.350.000“ замењује се износом ''1.600.000''. 

- На позицији 177, економска класификација 416 „Награде запосленима и остали посебни расходи“  износ „100.000“ замењује се износом ''800.000'' . 

- На позицији 178, економска класификација 421 „Стални трошкови“ износ „1.295.000“ замењује се износом ''1.649.000''. 

- На позицији 180, економска класификација 423 „Услуге по уговору“ износ „600.000“ замењује се износом ''300.000''. 

- На позицији 181, економска класификација 424 „Специјализоване услуге“ износ „250.000“ замењује се износом ''350.000''. 

- На позицији 182, економска класификација 425 „Текуће поправке и одржавање“ износ „1.796.000“ замењује се износом ''1.146.000''. 

- На позицији 187, економска класификација 512 „Машине и опрема“ износ „605.000“ замењује се износом ''505.000''. 
 

         У разделу 3. Глава 20 ''Основно образовање'', програмска класификација 2002, програм 9. Основно образовање, ПА 0001, функција 912, 

код „средства из буџета“: 

- На  позициј 189, економска класификација 4631, износ ''24.922.000''  замењује се износом ''24.437.000''.  

- На  позициј 191, економска класификација 4632, износ ''315.000''  замењује се износом ''800.000''.  
 

         У разделу 3, 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''  износ ''1.500.000'' брише се. 
 

         У разделу 3, глава 27, ''Туристичка организација општине Дољевац'' програмска класификација 1502, програм 4. Развој туризма, ПА 0001, функција 473 
Код ''средства из буџета'': 

- На позицији 208, економска класификација 411 ''Плате, додаци и накнаде запослених'' износ ''190.000'' брише се. 

- На позицији 209, економска класификација 412 ''Социјални доприноси на терет послодавца'' износ ''35.000'' брише се. 

- На позицији 210, економска класификација 415 „Накнада трошкова за запослене“ износ „20.000“ брише се. 

- На позицији 214, економска класификација 423 „Услуге по уговору“ износ „300.000“ замењује се износом ''508.000''. 

- На позицији 216, економска класификација 4651 „Остале дотације,донације и трансфери“ додаје се износ „22.000“. 

- На позицији 218, економска класификација 512 „Машине и опрема“ износ „85.000“ замењује се износом ''100.000''. 

 
 

   Члан 9. 

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

Број: 400-144 

У Дољевцу, 17.12.2015 године 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ       

 

 
                                                                                                                           

                                    

                                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                                                                                     ______________ 

                                                                                                                                           Томислав Митровић                                                                                                     


