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

101/2011  и 93/2012), члана 32. т.2.  Закона o локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 21. 

став 1. и члана 37. т.2. Статута општине Дољевац („Службени лист града Ниша'', број 69/2008,  89/2010, 14/2012, 

32/2012 и 70/2012),  Скупштина општине Дољевац,  на седници од  16.04. 2013. године,  донела је   

 

 

ОДЛУКУ 

О РЕБАЛАНСУ  БУЏЕТA ОПШТИНЕ  ДОЉЕВАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о буџету општине Дољевац за 2013. годину (”Сл. лист града Ниша’’број 104/2012 и 6/2013), 

 

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

 

''Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Дољевац за 2013. годину састоје се од: 

 

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

Укупни приходи и примања остварени  

по основу продаје нефинансијске имовине (кл 7+8) 

753.120.985 

 

1.1  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 752.620.985 

-буџетска средства 472.134.500 

-сопствени приходи 6.479.900 

-донације 274.006.585 

1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (КЛ 8) 500.000 

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (4+5) 745.492.088 

2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 581.665.185 

-текући буџетски расходи 404.307.800 

-расходи из сопствених прихода 5.783.800 

-донације 171.573.585 

2.2 Издаци за набавку нефинансијске имовине (кл 5) 163.826.903 

-текући буџетски издаци 58.326.700 

-издаци из сопствених прихода 3.067.203 

-донације 102.433.000 

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (7+8)-(4+5) 7.628.897 

Издаци за набавку финансијске имовине (категорија 62) 0 

Примања од продаје финансијске имовине 0 

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ 7.628.897 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  

Примања од задуживања    0 

Неутрошена средства из претходне године 2.371.103 

Издаци за отплату главнице дуга 10.000.000 

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

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ -7.628.897 

  

  

  

  

  

  

  

 
У делу ''I Општи део'' , у члану1, став 2 '' ПРИХОДИ И ПРИМАЊА, РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА'' врше се 

следеће измене: 

 

Код ''1 ПРИХОДИ И ПРИМАЊА'': 



 

      - конто 711110 ''Порез на зараде'' износ ''122.021.086'' замењује се износом ''133.910.086'' 

      - конто 711190 ''Порез на друге приходе'' износ ''9.000.000'' замењује се износом ''11.000.000''. 

      - конто 713120 ''Порез на имовину'' износ ''5.000.000'' замењује се износом ''6.300.000''. 

      - конто 713610 ''Порез на акције на име и уделе'' додаје се износ ''100.000''. 

      - конто 714430 ''Комунална такса за коришћење рекламних паноа'' додаје се износ ''100.000''. 

      - конто 714560 ''Општинске накнаде'' износ ''800.000'' замењује се износом ''3.000.000''. 

      - конто 733150 ''Текући трансфери од други нивоа власти у корист нивоа општина'' износ   ''187.374.414'' замењује се 

износом ''202.374.414''. 

       - конто 741150 ''Камате на средства буџета'' износ ''700.000'' замењује се износом ''1.000.000''. 

               -  конто 741530 ''Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта'' износ ''25.000.000'' замењује се износом 

''28.000.000''. 

 

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

 

конто 733000 ''Трансфери од других нивоа власти'' износ ''294.624.885'' замењује се износом ''267.271.585. 

 

Код ''УКУПНО ПРИХОДИ'' износ ''746.956.388'' замењује се износом ''755.492.088''. 

 

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

 

класа 4 ''1.Текући расходи'', износ ''376.818.800'' замењује се износом ''404.307.800''. 

категорија 41 ''1.1 Расходи за запослене'' износ ''126.470.688'' замењује се износом ''140.654.688''. 

категорија 42 ''1.2. Коришћење роба и услуга'', износ ''142.889.812'' замењује се износом ''151.844.812''. 

категорија 47 ''1.5. Социјална заштита из буџета'' износ ''5.100.000'' замењује се износом ''9.100.000''. 

категорија 51 '' Трансфери'' износ ''45.045.800'' замењује се износом ''45.395.800''. 

класа 5 ''2. Капитални издаци'' износ ''49.926.700'' замењује се износом ''58.326.700''. 

 

Члан 2. 

 

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

 

У колони  ''средства из буџета'': 

   - конто 411 ''Плате, додаци и накнаде запослених'' износ ''98.160.026'' замењује се износом ''109.416.026''   

      - конто 412 ''Социјални доприноси на терет послодавца'' износ ''17.567.462'' замењује се износом ''19.841.462''. 

   - конто 415 ''Накнаде за запослене'' износ ''6.219.800'' замењује се износом ''6.819.800''. 

   - конто 416 ''Награде запосленима и ост. посл. расходи'' износ ''838.400'' замењује се износом ''892.400''. 

   - конто 421 ''Стални трошкови'', износ ''16.930.000'' замењује се износом ''18.680.000''. 

   - конто 422 ''Трошкови путовања'' износ ''5.280.000'' замењује се износом ''5.480.000''. 

   - конто 423 ''Услуге по уговору'' износ ''21.035.000'' замењује се износом ''22.040.000''. 

   - конто 424 ''Специјализоване услуге'', износ ''62.503.000'' замењује се износом ''68.003.000''. 

   - конто 425 ''Текуће поправке и одржавање'' износ ''12.683.300'' замењује се износом ''13.183.300''. 

   - конто 463 ''Донације и трансфери осталим нивоима власти'' износ ''38.045.800'' замењује се износом ''38.395.800''. 

   - конто 472 ''Накнаде за социјалну заштиту'' износ ''5.100.000'' замењује се износом ''9.100.000''. 

   - конто 511 ''Зграде и грађевински објекти'' износ ''31.316.700'' замењује се износом  ''32.416.700''. 

      - конто 512 ''Машине и опрема''  износ ''15.400.000'' замењује се износом ''17.400.000''. 

      - конто 541 ''Земљиште'' износ ''2.700.000'' замењује се износом ''8.000.000''. 

 

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

   - конто 424 ''Специјализоване услуге'', износ ''127.157.300'' замењује се износом ''81.304.000''. 

   - конто 511 ''Зграде и грађевински објекти'' износ ''83.333.000'' замењује се износом  ''97.833.000''. 

 

Члан 3. 

 

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

 

У делу ''А. Капитални пројекти'' 

Економска класификација 511 ''Зграде и грађевински објекти'',  

Редни број 4 '' Заштита, рестаурација, изградња прилазних путева и стаза, осветљавање средњевековног града "Копријана", на 

Селичевици у општини Дољевац 
код ''Укупна вредност пројекта'' износ ''40.000.000'' замењује се износом ''55.000.000''. 

- ''из текућих прихода буџета'', колона 4, износ ''1.500.000'' замењује се износом ''2.000.000''. 

- ''из буџета Републике Србије'', колона 4, износ ''10.500.000'' замењује се износом ''25.000.000''. 



Редни број 13 '' Наставак изградње "Обилазнице"-  Реконструкцијом „Старог ауто-пута“, бившег М1, будуће деонице 

регионалног пута Р214, на територији општине Дољевац, у дужини од око 7.000 m'' 

- ''из текућих прихода буџета'', колона 4, износ ''1.000.000'' замењује се износом ''16.500.000''. 

- ''из буџета Републике Србије'', колона 4, износ ''170.500.000'' замењује се износом ''70.000.000''. 

- ''из текућих прихода буџета'', колона 5, додаје се износ ''20.000.000''  

- ''из буџета Републике Србије'', колона 5, додаје се износ ''65.000.000''  

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

код ''Укупна вредност пројекта'' износ ''184.224.000'' замењује се износом ''165.500.000''. 

- ''из текућих прихода буџета'', колона 4, износ ''45.500.000'' замењује се износом ''35.500.000''. 

- ''из буџета Републике Србије'', колона 4, износ ''18.724.000'' замењује се износом ''10.000.000''. 

У делу ''Б. Остали капитални издаци'' 

Економска класификација 541 ''Земљиште'' 

Редни број 1 ''Прибављање земљишта за изградњу објеката и инфраструктуру'' 

- ''из текућих прихода буџета'', колона 4, износ ''4.000.000'' замењује се износом ''7.000.000''. 

Редни број 2 ''уређење индустријских и радно пословних зона'' 

- ''из текућих прихода буџета'', колона 4, додаје се износ ''1.000.000''  

- ''из буџета Републике Србије'', колона 4, додаје се износ ''4.000.000''  

- ''из текућих прихода буџета'', колона 5, додаје се износ ''2.000.000''  

- ''из буџета Републике Србије'', колона 5, додаје се износ ''5.000.000''  

- ''из текућих прихода буџета'', колона 6, додаје се износ ''2.000.000''  

- ''из буџета Републике Србије'', колона 6  додаје се износ ''5.000.000''  

 

Члан 4 

 

У делу ''II Посебан део''у члану 4, врше се следеће измене: 

 

У разделу 1,глава 1,  функција 110, ''Скупштина општине'' ' 

 

код ''средства буџета'': 

       -     на позицији 1 економска класификација  411 ''Плате, додаци и накнаде запослених'' износ   ''1.254.000 '' замењује се 

износом ''1.380.000''. 

       -     на позицији 2 економска класификација 412 ''Социјални доприноси на терет послодавца'' износ ''224.000''  замењује 

се износом ''250.000''. 

       -     на позицији 9, економска класификација 423 ''Услуге по уговору'' износ ''2.310.000'' замењује се износом 

''2.600.000''. 

 

У разделу 2, глава 1, функција 111, ''Председник и општинско веће'' 

 

код ''средства буџета'': 

       -     на позицији 11 економска класификација  411 ''Плате, додаци и накнаде запослених'' износ   ''3.163.000'' замењује се 

износом ''3.500.000''. 

       -     на позицији 12 економска класификација 412 ''Социјални доприноси на терет послодавца'' износ ''566.000''  

замењује се износом ''620.000''. 

       -  на позицији 18, економска класификација 423 ''Услуге по уговору'' износ ''1.785.000'' замењује се износом ''2.500.000''. 

    

 У разделу 3, глава 1, функција 130, ''Општинска управа''  

 

код ''средства буџета'': 

       -     на позицији 20 економска класификација  411 ''Плате, додаци и накнаде запослених'' износ   ''27.746.000 '' замењује 

се износом ''37.300.000''. 

       -     на позицији 21 економска класификација 412 ''Социјални доприноси на терет послодавца'' износ ''4.966.000''  

замењује се износом ''6.700.000''. 

       -     на позицији 24 економска класификација 415 ''Накнаде за запослене'' износ ''1.900.000'' замењује се износом 

''2.500.000''. 

       -     на позицији 26 економска класификација 421 ''Стални трошкови'' износ ''5.000.000'' замењује се износом 

''6.000.000''. 

            - на позицији 27, економска класификација 422 ''Трошкови путовања'' износ ''600.000'' замењује се износом 

''800.000''. 

            - на позицији 30 економска класификација 425 „Текуће поправке и одржавање“ износ „2.000.000“ замењује се  

износом „2.500.000“. 

            - на позицији 41, економска класификација 541 ''Земљиште'' износ ''2.700.000'' замењује се износом ''8.000.000''.  

 

У разделу 3, глава 3, функција 040, ''Породица и деца''  

 



код ''средства буџета'': 

         - на позицији 45, економска класификација 472 ''Накнаде за социјалну заштиту из буџета'' износ ''4.000.000'' замењује 

се износом ''8.000.000''. 

 

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

 

 код ''средства буџета'': 

          - на позицији 79 ''Награде, бонуси и остали пословни расходи'' износ ''520.000'' замењује се износом ''720.000' 

          -  на позицији 82 ''Услуге по уговору''  износ ''1.200.000'' замењује се износом ''1.000.000'' 

          - на позицији  83 ''Текуће поправке и одржавање'' износ ''2.500.000'' замењује се износом ''3.550.000'' 

          - на позицији 88 ''Зграде и грађевински објекти'' износ ''4.165.000''  замењује се износом ''3.465.000''. 

 

 У разделу 3, глава 16, функција 911, ''Предшколско образовање''  

 

код ''средства буџета'': 

       -     на позицији 100 економска класификација  411 ''Плате, додаци и накнаде запослених'' износ ''20.066.000'' замењује 

се износом  ''20.692.000''. 

       -     на позицији 101 економска класификација 412 ''Социјални доприноси на терет послодавца'' износ ''3.591.000'' 

замењује се износом ''3.941.000''. 

- на позицији 106 економска класификација 421 „Стални трошкови“ износ „150.000“ замењује се  износом 

„400.000“; 

 

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

 

код ''средства буџета'' 

- на позицији 118, економска класификација 411 ''Плате, додаци и накнаде запослених'' износ ''7.644.000'' замењује 

се износом    ''8.257.000''. 

- на позицији 119, економска класификација 412 ''Социјални доприноси на терет послодавца'' износ ''1.368.000'' 

замењује се износом ''1.478.000''. 

- на позицији 123, економска класификација 416 ''Награде запосленима'' износ ''156.000'' замењује се износом 

''210.000''. 

 

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

 

Код ''Средств буџета'': 

          -    на позицији 146, економска класификација 424 ''Специјализоване услуге'' износ ''42.583.000'' замењује се износом 

''48.083.000''. 

         -     на позицији 152, економска класификација 511 ''Зграде и грађевински објекти'' износ ''17.416.700'' замењује се 

износом ''18.516.700''. 

 

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

        -     на позицији 146, економска класификација 424 ''Специјализоване услуге'' износ ''126.853.300'' замењује се износом 

''81.000.000''. 

        -     на позицији 152, економска класификација 511 ''Зграде и грађевински објекти'' износ ''76.833.000'' замењује се 

износом ''91.333.000''. 

 

У разделу 3, глава 20, функција 510,  ''ЈКП Дољевац'' 

 

Код ''Средства из буџета'': 

- на позицији 172, економска класификација 512 ''Машине и опрема'' износ ''10.000.000'' замењује се износом 

''12.000.000''.  

 

У разделу 3, глава 21, функција 160,  ''Месне заједнице'' 

 

Код ''Средства буџета'': 

- на позицији 173, економска класификација 421 ''Стални трошкови'' износ ''1.000.000'' замењује се износом 

''1.500.000''. 

 

 

Члан 5. 

 

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

Број:  400-47 

У Дољевцу,  16.04. 2013. године 



СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

 

                                                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

 

                                                                                                                                             __________________ 

                                                                                                          Томислав Митровић                                                                                

 

 

 


