
            

 

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

101/2012  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 и 32/2012),  

Скупштина општине Дољевац,  на седници од  30.01. 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), 

У делу  ''I ОПШТИ ДЕО''  члан 1. став 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) 

744.585.285 

1.1  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 744.085.285 

-буџетска средства 436.245.500 

-сопствени приходи 6.479.900 

-донације 301.359.885 

1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (КЛ 8) 500.000 

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (4+5) 736.956.388 

2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 600.029.485 

-текући буџетски расходи 376.818.800 

-расходи из сопствених прихода 5.529.900 

-донације 217.680.785 

2.2 Издаци за набавку нефинансијске имовине (кл 5) 136.926.903 

-текући буџетски издаци 49.926.700 

-издаци из сопствених прихода 950.000 

-донације 86.050.203 

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

Издаци за набавку финансијске имовине (категорија 62)  

Примања од продаје финансијске имовине  

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ 7.628.897 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА  

Примања од задуживања     

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 742150 ''Приходи од продаје добара и услуга''  износ ''200.000'' замењује се износом ''550.000''. 

конто 745150 ''Мешовити и неодређени приходи'' износ ''3.000.000'' замењује се износом ''20.100.000''. 

 

Код  ''2  СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА'' 

 



конто 745 ''Мешовити и неодређени приходи'' износ ''2.411.200'' замењује се износом ''2.311.200''. 

 

Код  ''3 ПРИХОДИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА'' треба да стоји ''ПРИХОДИ ИЗ ДОНАЦИЈА 07 и 08'' и: 

 

конто 742000 ''Продаја добара и услуга'' износ ''17.000.000'' брише се. 

конто 744000 ''Добровољни трансфери од физичких и правних лица'' износ ''7.000.000'' замењује се износом ''6.735.000''. 

конто 745000 ''Мешовити и неодређени приходи'' износ ''1.935.000'' брише се. 

 

Иза ''3 ПРИХОДИ ИЗ ОСТАЛИХ ИЗВОРА  додаје се ''4 ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА 13'', и  

Конто 311710 ''Пренета неутрошена средства'' и износ 2.371.103. 

 

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

 

класа 4 ''1.Текући расходи'', износ ''353.485.500'' замењује се износом ''376.818.800''. 

категорија 42 ''1.2. Коришћење роба и услуга'', износ ''137.723.512'' замењује се износом ''142.889.812''. 

категорија 44 ''1.3. Отплата камата'' износ ''2.900.000'' замењује се износом ''3.050.000''. 

категорија 48+49 ''1.6 Остали расходи'' износ ''21.245.500'' замењује се износом ''39.262.500''. 

класа 5 ''2. Капитални издаци'' износ ''55.810.000'' замењује се износом ''49.926.700''. 

 

Члан 2. 

 

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

 

У колони  ''средства из буџета'': 

 

конто 421 ''Стални трошкови'', износ ''13.880.000'' замењује се износом ''16.930.000''. 

конто 423 ''Услуге по уговору'' износ ''20.485.000'' замењује се износом ''21.035.000''. 

конто 424 ''Специјализоване услуге'', износ ''71.020.000'' замењује се износом ''62.503.000''. 

конто 425 ''Текуће поправке и одржавање'' износ ''13.450.000'' замењује се износом ''12.683.300''. 

конто 426 ''Материјал'', износ ''13.608.512'' замењује се износом ''24.458.512''. 

конто 441 ''Отплата камата по кредитима'' износ ''2.850.000'' замењује се износом ''3.000.000''. 

конто 482 ''Порези, обавезне таксе и казне'' износ ''1.665.000'' замењује се износом ''19.432.000''.  

конто 483 ''Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела'' износ ''1.060.000'' замењује се износом ''1.310.000''.  

конто 511 ''Зграде и грађевински објекти'' износ ''37.300.000'' замењује се износом  ''31.316..700''. 

конто 515 ''Нематеријална имовина'' износ ''400.000'' замењује се износом ''500.000''. 

 

У колони ''средства из сопствених извора'': 

 

конто 421 ''Стални трошкови'', износ ''363.000'' замењује се износом ''313.000''. 

конто 423 ''Услуге по уговору'' износ ''598.000'' замењује се износом ''548.000''. 

 

 Колона ''Средства из осталих извора'' мења се и гласи   ''Средства из донација 07 и 08'': 

 

конто 421 ''Стални трошкови'', износ ''4.812.000'' замењује се износом ''1.812.000''. 

конто 423 ''Услуге по уговору'' износ ''933.000'' замењује се износом ''433.000''. 

конто 424 ''Специјализоване услуге'', износ ''152.528.000'' замењује се износом ''127.157.300''. 

конто 425 ''Текуће поправке и одржавање'' износ ''24.520.000'' замењује се износом ''19.853.000''. 

конто 426 ''Материјал'', износ ''14.224.000'' замењује се износом ''3.374.000''. 

конто 441 ''Отплата камата по кредитима'' износ ''150.000'' брише се. 

конто 482 ''Порези, обавезне таксе и казне'' износ ''1.586.400'' замењује се износом ''44.491.100''. 

конто 511 ''Зграде и грађевински објекти'' износ ''100.900.000'' замењује се износом  ''83.333.000''. 

 

Иза ''Средства из донација ''додаје се ''Пренета неутрошена средства 13'' и следећа конта: 

 

конто 423 ''Услуге по уговору'' додаје се износ 8.800. 

конто 426 ''Материјал'' додаје се износ 95.100. 

конто 481 ''Дотације невладиним организацијама'' додаје се износ 150.000.  

конто 511 ''Зграде и грађевински објекти'' додаје се износ 2.117.203. 

 

 

 



Члан 3. 

 

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

 

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

 

Код ''Средства из буџета'' 

 

на позицији 32, економска класификација 482 ''Порези обавезне таксе и казне'' износ ''500.000'' замењује се износом 

''3.000.000''. 

на позицији 38, економска класификација 511 ''Зграде и грађевински објекти'' износ ''15.000.000'' замењује се износом 

''12.500.000''. 

 

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

 

 Код ''Средства из буџета'': 

 

на позицији 86 ''Порези обавезне таксе и казне'' износ ''50.000'' замењује се износом ''885.000''. 

на позицији 88 ''Зграде и грађевински објекти'' износ ''5.000.000'' замењује се износом ''4.165.000''. 

 

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

 

Код ''Средства из буџета'': 

 

на позицији 143, економска класификација 421 ''Стални трошкови'' износ ''6.240.000'' замењује се износом ''6.290.000''. 

на позицији 145, економска класификација 423 ''Услуге по уговору'' износ ''985.000'' замењује се износом ''1.035.000''. 

на позицији 146, економска класификација 424 ''Специјализоване услуге'' износ ''51.100.000'' замењује се износом 

''42.583.000''. 

на позицији 147 економска класификација 425 ''Текуће поправке и одржавање '' износ ''10.600.000'' замењује се износом 

''8.833.300''. 

на позицији 149, економска класификација 482 ''Порези обавезне таксе и казне'' износ ''50.000'' замењује се износом 

''13.817.000''. 

на позицији 150, економска класификација 483 ''Новчане казне и пенали'' износ ''50.000'' замењује се износом ''300.000''. 

на позицији 152, економска класификација 511 ''Зграде и грађевински објекти'' износ ''20.900.000'' замењује се износом 

''17.416.700''. 

иза позиције 153, економска класификација 512 ''Машине и опрема'' додаје се нова позиција 153/1 Нематеријална имовина 

и износ 100.000. 

 

Код ''Средства из сопствених извора'': 

 

на позицији 143, економска класификација 421 ''Стални трошкови'' износ ''50.000'' брише се. 

на позицији 145, економска класификација 423 ''Услуге по уговору'' износ ''50.000'' брише се. 

 

Код ''Средства из осталих извора'' треба да стоји ''Средства из донација извор 07 и 08'' и: 

 

на позицији 146, економска класификација 424 ''Специјализоване услуге'' износ ''152.224.000'' замењује се износом 

''126.853.300''. 

на позицији 147 економска класификација 425 ''Текуће поправке и одржавање '' износ ''22.000.000'' замењује се износом 

''18.333.000''. 

на позицији 149, економска класификација 482 ''Порези обавезне таксе и казне'' додаје се износ 44.404.700. 

на позицији 152, економска класификација 511 ''Зграде и грађевински објекти'' износ ''92.200.000'' замењује се износом 

''76.833.000''. 

 

 

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

 

Код ''Средства из буџета'': 

 

на позицији 163, економска класификација 421 ''Стални трошкови'' додаје се износ 3.000.000. 

на позицији 165, економска класификација 423 ''Услуге по уговору'' износ ''1.500.000'' замењује се износом ''2.000.000''. 

на позицији 167 економска класификација 425 ''Текуће поправке и одржавање '' додаје се износ 1.000.000.  



на позицији 168, економска класификација 426 ''Материјал'' износ ''4.293.512'' замењује се износом ''15.143.512''. 

на позицији 170, економска класификација 441 ''Трошкови камате'' износ ''350.000'' замењује се износом ''500.000''.  

на позицији 171, економска класификација 482 ''Порези обавезне таксе и казне'' износ ''1.000.000'' замењује се износом 

''2.500.000''. 

 

Код ''Средства из осталих извора'' трeба да стоји ''Средства из донација  07 и 08'' и: 

 

на позицији 163, економска класификација 421 ''Стални трошкови'' износ ''3.000.000'' брише се. 

на позицији 165, економска класификација 423 ''Услуге по уговору'' износ ''500.000'' брише се. 

на позицији 167 економска класификација 425 ''Текуће поправке и одржавање ''  износ ''1.000.000'' брише се.  

на позицији 168, економска класификација 426 ''Материјал'' износ ''10.850.000'' брише се. 

на позицији 170, економска класификација 441 ''Трошкови камате'' износ ''150.000'' брише се. 

на позицији 171, економска класификација 482 ''Порези обавезне таксе и казне'' износ ''1.500.000'' брише се. 

 

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

 

Код ''Средства из осталих  извора'' треба да стоји ''Средства из донација 07 и 08'' и: 

 

на позицији 181, економска класификација 511 ''Зграде и грађевински објекти'' износ ''8.700.000'' замењује се износом 

''6.500.000''. 

 

Иза  ''Средства из осталих извора'' додаје се нова колона ''Пренета неутрошена средства'', и  

 

на позицији 174, економска класификација 423 ''Услуге по уговору'' додаје се износ 8.800. 

на позицији 177, економска класификација 426 ''Материјал'' додаје се износ 95.100. 

на позицији 178 економска класификација 481 ''Дотације невладиним организацијама'' додаје се износ 150.000. на позицији 

181, економска класификација 511 ''Зграде и грађевински објекти'' додаје се износ 2.117.203. 

 

Члан 4. 

 

У делу ''III Извршавање буџета'' у  члану 5,  став 1, 

Алинеја 3 мења се и гласи ''34 запослених у предшколској установи на неодређено време са пуним радним временом и 2 

запослена на неодређено време са непуним радним временом (25%)''. 

У истом члану и ставу , алинеја 4 мења се и гласи ''4 запослена на одређено време''. 

 

Члан 5. 

 

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

 

 

Број:  400 -11 

У Дољевцу, 30.01.2013. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

 

 

 

                                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                              __________________ 

                                                                                                                               Томислав Митровић, 

 

 


