
                На основу члана 63. став 1 Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 
73/2010 и 101/2010), члана 32. т.2.  Закона o локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и 

члана 21. Став 1. и члана 37. т.2. Статута општине Дољевац („Службени лист града Ниша'', број 69/2008 и 

89/2010), Скупштина општине Дољевац,  на седници од  14. 03. 2012. године,  донела је   

 
 

 

 
ОДЛУКУ 

 

О РЕБАЛАНСУ  БУЏЕТA ОПШТИНЕ  ДОЉЕВАЦ ЗА 2012. ГОДИНУ 
 

 

Члан 1. 

 
 

У Одлуци о буџету општине Дољевац за 2012. годину (”Сл. лист града Ниша’’број 75/2011),     

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

''Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Дољевац за 2012. Годину састоје се од: 

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

  
1. Укупни приходи и примања остварени  

по основу продаје нефинансијске имовине (кл 7+8) 
395.743.375 

1.1  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 395.743.375 
-буџетска средства 346.489.700 
-сопствени приходи 49.253.675 
-донације 0 
1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (КЛ 8)  

2. Укупни расходи и издаци за набавкунефинансијске имовине (4+5) 386.243.375 
2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 348.673.375 
-текући буџетски расходи 314.139.700 
-расходи из сопствених прихода 34.533.675 
-донације 0 
2.2 Издаци за набавку нефинансијске имовине (кл 5) 
 

37.570.000 

-текући буџетски издаци 22.850.000 
-издаци из сопствених прихода 14.720.000 
-донације 0 
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (7+8)-(4+5) 9.500.000 
Издаци за набавку финансијске имовине (категорија 62) 
 

 

Примања од продаје финансијске имовине  

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ  
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  
Примања од задуживања    0 
Неутрошена средства из претходне године 0 
Издаци за отплату главнице дуга 9.500.000 
Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних 

политика 

 

0 

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ -9.500.000 
 

  



 
 

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

          - конто 711110 ''Порез на зараде'' износ ''100.010.500'' замењује се износом ''89.726.000'' 

          - конто 711120 ''Порез на приходе од самосталне делатности'' износ ''6.500.000'' замењује се 

износом ''3.000.000''. 

          - конто 711140 ''Порез на приходе од имовине'' износ ''3.500.000'' замењује се износом 

''2.000.000''. 

          -конто 711190 ''Порез на друге приходе'' износ ''7.000.000'' замењује се износом ''6.000.000''. 

          -конто 713120 ''Порез на имовину'' износ ''6.000.000'' замењује се износом ''4.000.000''. 

          -конто 713310 ''Порез на наслеђе и поклон'' износ ''1.500.000'' замењује се износом 

''500.000''. 

          -конто 713420 ''Порез на капиталне трансакције'' износ ''5.500.000'' замењује се износом 

''3.500.000''. 

          -конто 714510 ''Порез на моторна возила'' износ ''5.000.000'' замењује се износом 

''4.000.000''. 

          - конто 733150 ''Текући трансфери од други нивоа власти у корист нивоа општина'' износ 

''120.000.000'' замењује се износом ''187.393.700''. 

          - конто 733250 ''Капитални трансфери од други нивоа власти у корист нивоа општина'' 

износ ''10.000.000'' замењује се износом ''3.000.000''. 

          -конто 741530 ''Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта'' износ 

''21.000.000'' замењује се износом ''17.000.000''. 

          -конто 742150 ''Приходи од продаје добара и услуга'' износ ''1.700.000'' замењује се износом 

''700.000''. 

          -конто 742250 ''Таксе у корист нивоа општина'' износ ''3.600.000'' замењује се износом 

''1.100.000''. 

          -конто 744150 ''Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица'' износ 

''2.000.000'' замењује се износом ''200.000''. 

          -конто 744250 ''Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица'' износ 

''1.000.000'' замењује  се износом ''200.000''. 

         -конто 745150 ''Мешовити и неодређени приходи'' износ ''2.000.000'' замењује се износом 

''1.500.000''. 

          -конто 771110 ''Меморандумске ставке за рефундацију расхода'' износ ''1.200.000'' замењује 

се износом  ''500.000''. 

          -конто 772110 ''Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године'' износ 

''1.300.000'' замењује се износом  ''600.000''. 

 

 

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

 

          - класа 4 ''1.Текући расходи'', износ ''291.630.500'' замењује се износом ''314.139.700''. 

          - категорија 41 ''1.1. Расходи за запослене'', износ ''78.841.000'' замењује се износом 

''78.881.000''. 

          - категорија 42 ''1.2. Коришћење роба и услуга'', износ ''128.997.000'' замењује се износом 

''147.309.200''. 

          - категорија 45 ''1.4. Субвенције'' износ ''12.700.000'' замењује се износом 11.700.000''. 

          - категорија 48+49 ''1.6. Остали расходи'', износ ''16.520.000'' замењује се износом 

''17.420.000''. 

          - Трансфери'', износ ''41.272.500'' замењује се износом ''45.529.500''. 

          - класа 5 ''2. Капитални издаци'' износ ''19.250.000'' замењује се износом ''22.850.000''. 

 

 

 



 

Члан 2. 

 

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

 

код ''средства из буџета'': 

 

           - конто 414 ''Социјална давања запосленима'' износ ''1.850.000'' замењује се износом 

''1.890.000''.  

           - конто 421 ''Стални трошкови'', износ ''11.422.000'' замењује се износом ''13.652.000''. 

           - конто 423 ''Услуге по уговору'' износ ''15.652.800'' замењује се износом ''24..875.000''. 

           - конто 424 ''Специјализоване услуге'', износ ''68.392.200'' замењује се износом ''78.042.200''. 

           - конто 425 ''Текуће поправке и одржавање'' износ ''17.015.000'' замењује се износом 

''15.475.000''. 

           - конто 426 ''Материјал'', износ ''11.365.000'' замењује се износом ''10.115.000''. 

           - конто 451 ''Субвенције'' износ ''12.700.000'' замењује се износом ''11.700.000''. 

           - конто 463 ''Донације и трансфери осталим нивоима власти'' износ ''34.272.500'' замењује 

се износом ''38.529.500''. 

           - конто 481 ''Дотације невладиним организацијама'' износ ''10.395.000'' замењује се износом 

''10.495.000''. 

           - конто 483 ''Новчане казне и пенали по решењу судова'' износ ''1.760.000'' замењује се 

износом ''2.560.000''. 

           - конто 511 ''Зграде и грађевински објекти'' износ ''7.300.000'' замењује се износом  

''12.900.000''. 

           - конто 541 ''Земљиште'' износ ''5.000.000'' замењује се износом ''3.000.000''. 

 

         

Члан 3. 

 

У делу ''II Општи део'' у  члану 3, врше се следеће измене: 

 

У разделу 2, функција 110, ''Председник и општинско веће'' 

 

код ''средства из буџета'': 

 

       -     иза позиције 12 додаје се нова позиција 12/1, економска класификација  414 ''Социјална 

давања запосленима'' и износ   ''40.000 ''. 

 

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

 

код ''средства из буџета'': 

 

       -     на позицији 25 економска класификација 421 ''Стални трошкови'' износ ''4.050.000'' 

замењује се износом ''4.550.000''. 

            - на позицији 32, економска класификација 483 ''Новчане казне и пенали по решењу 

судова'' износ ''500.000'' замењује се износом ''800.000''. 

       -     на позицији 35, економска класификација 499 ''Стална буџетска резерва'' додаје се износ 

500.000. 

       -     на позицији 36, економска класификација 499 ''Текућа буџетска резерва'' додаје се износ 

1.500.000. 

        -    на позицији 40, економска класификација 541 ''Земљиште''  износ ''5.000.000'' замењује се 

износом ''3.000.000''. 

 



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

 

код ''средства из буџета'': 

 

- на позицији 45 економска класификација 451 ''Субвенције ЈКП-у за ком. услуге социјално 

угроженом становништву“ износ ''2.000.000“ замењује се  износом ''1.000.000''; 

 

У разделу 3, функција 420  ''Пољопривреда''  

 

код ''средства из буџета'' 

 

- на позицији 55, економска класификација 424 ''Специјализоване услуге'' износ ''1.000.000'' 

замењује се износом ''8.700.000''. 

 

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

 

код ''средства из буџета'': 

 

- на позиција 61, економска класификација  423 ''Услуге по уговору'', износ ''2.077.800'' 

замењује се износом ''9.500.000''. 

 

У разделу 3, функција 451  ''Друмски саобраћај''  

 

код ''средства из буџета'' 

 

- на позицији 68, економска класификација 424 ''Одржавање саобраћајница у зимским и 

летњим условима'' износ ''15.000.000'' замењује се износом ''15.500.000''. 

 

У разделу 3, функција 090  ''Социјална заштита''  

 

 код ''средства из буџета'': 

 

       -   на позицији 77 ''Стални трошкови'' износ ''683.500'' замењује се износом ''733.500''.      

       -   на позицији 78 ''Трошкови путовања'' износ ''330.000'' замењује се износом ''554.000''. 

       -   на позицији 79 ''Услуге по уговору'' износ ''458.000'' замењује се износом ''2.326.000''. 

       -   на позицији 81 ''Материјал'' износ ''1.000.000'' замењује се износом ''1.095.000''.    

        -  на позицији 95 ''Накнаде за социјалну заштиту''  износ ''4.000.000'' замењује се износом 

''5.500.000''.  

 

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

 

 код ''средства из буџета'': 

 

          - на позицији 93 ''Услуге по уговору'' износ ''1.000.000'' замењује се износом ''1.200.000''. 

 

У разделу 3, функција 960  ''Пројекат ''Дилс'' '' 

 

код ''средства из буџета'' 

- на позицији 112, економска класификација 424 ''Специјализоване услуге'' износ 

''50.000'' брише се. 

- на позицији 113, економска класификација 425 ''Текуће поправке и одржавање'' износ 

''100.000'' замењује се износом ''60.000''. 



- на позицији 114, економска класификација 426 ''Материјал'' износ ''170.000'' замењује 

се износом 120.000''. 

- на позицији 115, економска класификација 463 ''Трансфери'' износ ''80.000'' замењује се 

износом ''200.000''. 

- на позицији 116, економска класификација 481 ''Дотације'' додаје се износ 100.000.  

 

 

У разделу 3, глава 3.03, функција 820  ''Народна библиотека''  

 

код ''средства из буџета'' 

 

- на позицији 150, економска класификација 511 ''Зграде и грађевински објекти'' износ 

''100.000'' замењује се износом ''500.000''. 

 

У разделу 3, глава 3.08, функција 620, ''ЈП Дирекција за изградњу општине''  

 

код ''средства из буџета'': 

 

       -     на позицији 161 економска класификација 421 ''Стални трошкови'' износ ''3.270.000'' 

замењује се износом ''5.000.000''. 

      -      на позицији 164, економска класификација 424 ''Специјализоване услуге'' износ 

''28.000.000'' замењује се износом ''29.500.000''. 

       -     на позицији 165 економска класификација 425 ''Текуће поправке и одржавање ''1.000.000'' 

замењује се износом ''1.500.000''. 

       -     на позицији 170, економска класификација 511 ''Зграде и грађевински објекти'' износ 

''4.500.000'' замењује се износом ''8.000.000''. 

 

У разделу 3, глава 3.13, функција 160 ''Месне заједнице''  

 

код ''средства из буџета'': 

 

      -  на позицији 175, економска класификација 425 ''Текуће поправке и одржавање'' износ 

''3.765.000'' замењује се износом ''1.765.000''. 

       - на позицији 176, економска класификација 426 ''Материјал'' износ ''2.345.000'' замењује се 

износом ''1.145.000''. 

      -     на позицији 179, економска класификација 483 ''Новчане казне и пенали'' износ ''1.000.000'' 

замењује се износом ''1.500.000''. 

      -     на позицији 173, економска класификација 511 ''Зграде и грађевински објекти'' износ 

''2.000.000'' замењује се износом ''3.700.000''. 

 

 код ''средства из сопствених извора'': 

 

      - на позицији 172, економска класификација 421 ''Стални трошкови'' износ ''13.000'' замењује 

се износом ''30.000''. 

      - на позицији 173, економска класификација 423 ''Услуге по уговору'' износ 165.000'' замењује 

се износом ''180.000''. 

      - на позицији 174, економска класификација 424 ''Специјализоване услуге'' износ ''120.000'' 

замењује се износом ''520.000''. 

       - на позицији 176, економска класификација 426 ''Материјал'' износ ''161.000'' замењује се 

износом ''176.000''. 

      -  на позицији 177, економска класификација 481 ''Дотације'' износ ''50.000'' замењује се 

износом ''201.000''. 

 



код ''средства из осталих извора'': 

 

      - на позицији 172, економска класификација 421 ''Стални трошкови'' износ ''4.000'' замењује се 

износом ''2.000''. 

      - на позицији 173, економска класификација 423 ''Услуге по уговору'' износ 19.000'' замењује 

се износом ''15.000''. 

      - на позицији 174, економска класификација 424 ''Специјализоване услуге'' износ ''10.000'' 

брише се. 

      -  на позицији 175, економска класификација 425 ''Текуће поправке и одржавање'' износ 

''20.000'' брише се. 

       - на позицији 176, економска класификација 426 ''Материјал'' износ ''39.000'' замењује се 

износом ''113.000''. 

      -  на позицији 177, економска класификација 481 ''Дотације'' износ ''50.000'' замењује се 

износом ''10.000''. 

      -     на позицији 180, економска класификација 511 ''Зграде и грађевински објекти'' износ 

''2.300.000'' замењује се износом ''1.995.000''. 

 

 

 

Члан 4. 

 

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

 

 

Број:  400 -89 

 

У Дољевцу,  14.03. 2012. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

 

 

 

                                                                                                                        ПРЕДСЕДНИК 

 

                                                                                                                        __________________ 

                                                                                                                        Томислав Кулић, с.р. 

 

 


