
На основу члана 63. став 1 Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010 , 101/2010, 101/2011, 93/2012, 

62/2013, 63/2013 и 108/2013), члана 32. т.2.  Закона o локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07) и члана 21. став 1. и 

члана 37. Став1.  т.2. Статута општине Дољевац („Службени лист Града Ниша'', број 69/2008,  89/2010, 14/2012, 32/2012 , 70/2012 ,57/2013 

и 9/14),  Скупштина општине Дољевац,  на седници од  12. 06. 2014. године,  донела је   

 

 

ОДЛУКУ 

 

О  РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ  ДОЉЕВАЦ ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о буџету општине Дољевац за 2014. годину (”Сл. лист Града Ниша’’број 97/2013 ), 

 

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

 

''Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Дољевац за 2014. годину састоје се од: 

 

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

Укупни приходи и примања остварени  461,712,220 

по основу продаје нефинансијске имовине (кл 7+8) 

1.1  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 460,405,020 

-буџетска средства 406,957,420 

-сопствени приходи 3,335,600 

-донације 50,112,000 

1.2 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (КЛ 8) 1,307,200 

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (4+5) 461,712,220 

2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 413,606,800 

-текући буџетски расходи 372172000 

-расходи из сопствених прихода 3,492,800 

-донације 37,942,000 

2.2 Издаци за набавку нефинансијске имовине (кл 5) 48,105,420 

-текући буџетски издаци 35,285,420 

-издаци из сопствених прихода 650,000 

-донације 12,170,000 

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ /ДЕФИЦИТ(7+8)-(4+5) 0 

Издаци за набавку финансијске имовине (категорија 62)   

Примања од продаје финансијске имовине   

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -18,377,150 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

Примања од задуживања      

Неутрошена средства из претходне године 35,877,150 

Издаци за отплату главнице дуга 17,500,000 

Издаци за набавку финансијске имовине    

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 18,377,150 



 

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 ''109.758.900'' замењује се износом ''106.321.750''. 

       -       Конто 733150 ''Текући трансфери од други нивоа власти у корист нивоа општина'' износ   ''194.260.170'' замењује се износом 

''196.485.670''. 

Код  ''4 ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА'', конто 311 ''Пренета неутрошена средства'' износ ''21.000.000'' замењује се износом 

''35.877.150''.  

 

Код ''УКУПНИ ИЗДАЦИ ИЗВОР 01'' врше се следеће измене: 

класа 4 ''1.Текући расхпди'', изнпс ''382.579.070'' замеоује се изнпспм ''372.172.000''. 
категприја 42 ''1.2. Кприщћеое рпба и услуга'', изнпс ''141.725.000'' замеоује се изнпспм ''129.567.930''. 
категприја 48+49 ''1.6 Остали расхпди'' изнпс ''26.595.000'' замеоује се изнпспм ''33.345.000''. 
категприја 46 '' Трансфери'' изнпс ''51.670.920'' замеоује се изнпспм ''46.670.920''. 
класа 5 ''2. Капитални издаци'' изнпс ''36.090.000'' замеоује се изнпспм ''35.285.420''. 
кпнтп 611 ''3. Отплата дуга дпмаћим кредитприма'' изнпс ''11.000.000'' брище се. 
 

Образложење прихода: 

 

- Текући наменски трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина увећани су за износ 3.750.000 динара (одобрена 

бесповратна средства за санирање штете насталих услед елементарне непогоде – поплаве, по основу Решења Владе РС 44 број 

06-3257/2014 од 25. априла 2014. године)  

- Текући ненаменски трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина умањени су за износ од 2.000.000,00 динара, по 

Одлуци СО Дољевац о пружању поомоћи угроженим подручјима на територији Републике Србије, на терет ненаменског 

трансфера опредељеног општини Дољевац за 2014. годину  

- Текући ненаменски трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина повећавају се за износ од 415.500 динара за 

реализацију пројекта КЗМ и 60.000 динара за реализацију пројекта Јавне библиотеке.  

 
                                                                                       Члан 2. 

Пренета неутрошена средства из претходне и ранијих година  у износу од 35.877.150 динара састоје се из наменских средстава у износу 

од  5.242.645 динара и нераспоређених средстава у износу од 30.634.505 динара. 

Наменска средтва утрошиће се: 

1. 800.459 динара за обезбеђење безбедности саобраћаја, раздео 3, глава 07, позиција 52, економска класификација 424 - 

специјализоване услуге, функција 450 – Јавни ред и безбедност за намене утврђене Програмом. 

2. 292.606 динара за заштиту и унапређење животне средине, раздео 3, глава 16, позиција 115, економска класификација 424 – 

специјализоване услуге, функција 560-Средства за заштиту и унапређење животне средине за намене утврђене Програмом. 

3. 3.300.000 динара за реконструкцију улица у МЗ Шаиновац, раздео 3, глава 18, позиција 146, економска класификација 424-

специјализоване услуге, функција 620 - ЈП Дирекција за изградњу. 

4. 849.590 динара за пројектно техничку документацију за припремање и опремање грађевинског земљишта у индустријским и 

радно пословним зонама на територији општине, раздео 3, глава 18, позиција 151, економска класификација 511 – зграде и 

грађевински објекти, функција 620 - ЈП Дирекција за изградњу. 

Нераспоређена средства у износу од 30.634.505 динара овом Одлуком се распоређују за следеће намене: 

1. 17.500.000 за превремену отплату дугорчног кредита у целости, раздео 3, глава 02, позиција 44, економска класификација 611 – 

отплата главнице домаћим кредиторима, функција 170 – Трансакције везане за јавни дуг. 

2. 5.000.000 динара за адаптацију, реконструкцију и доградњу школских објеката, раздео 3, глава 12, позиција 87 – зграде и 

грађевински објекти, економска класификација 463, функција 912 – Основно образовање. 

3. 8,134.505 динара за санацију, реконструкцију и изградњу локалних путева, раздео 3, глава 18, позиција 146, економска 

класификација 424-специјализоване услуге, функција 620 – ЈП Дирекција за изградњу. 

За наведене износе увећава се извор финансирања 13 а умањује се извор финансирања 01. 

  

Члан 3. 
 
У делу ''I Опщти деп'' у  шлану 3, врще се следеће измене: 
 
У кплпни  ''средства из бучета'': 
    
   - конто 423 ''Услуге по уговору'' износ ''21.560.000'' замењује се износом ''21.930.500''. 

   - конто 424 ''Специјализоване услуге'' износ ''56.850.000'' замењује се износом ''44.322.430''. 

   - конто 463 ''Донације и трансфери осталим нивоима власти'' износ ''44.670.920'' замењује се износом ''39.670.920''. 



   - конто 483 ''Новчане казне и пенали по решењу судова'' износ ''1.910.000'' замењује се износом ''4.910.000''. 

   - конто 484 ''Накнада штете'' износ ''1.000.000'' замењује се износом ''4.750.000''. 

   - конто 511 ''Зграде и грађевински објекти'' износ ''23.500.000'' замењује се износом  ''22.650.420''. 

       - конто 512 ''Машине и опрема''  износ ''8.540.000'' замењује се износом ''8.585.000''. 

       - конто 611 ''Отплата главнице домаћим кредиторима'' износ ''11.000.000'' брише се. 

 

       Иза  колоне  ''Средства из донација 07 и 08'' додаје се колона Пренета неутрошена средства и следећа конта и износи: 

    

   - конто 424 ''Специјализоване услуге'', износ 12.527.570. 

   - конто 463 ''Донације и трансфери осталим нивоима власти'', износ 5.000.000. 

   - конто 511 ''Зграде и грађевински објекти'', износ 849.580. 

       - конто 611 ''Отплата главнице домаћим кредиторима'', износ 17.500.000''.  

 

Члан 4. 
 

У делу ''II Посебан део''у члану 5, врше се следеће измене: 

    

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

код ''средства буџета'': 

       -     на позицији 33 економска класификација 483 ''Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела'' износ ''1.000.000'' 

замењује се износом ''4.000.000''. 

            - на позицији 34, економска класификација 484 ''Накнада штете услед елементарне непогоде'' износ ''1.000.000'' замењује се 

износом ''4.750.000''. 

 

У разделу 3, глава 2, функција 170, ''Трансакције везане за јавни дуг'' 

код ''средства буџета'': 

- на ппзицији 44,  екпнпмска класификација 611 ''Отплата главнице дпмаћим кредитприма''  изнпс ''11.000.000'' брище се.  
 

Иза колоне ''Средства из Републике 07'' додаје се нова колона  Пренета неутрошена средства 13 и: 

- на ппзицији 44 дпдаје се екпнпмска класификација 611 ''Отплата главнице дпмаћим кредитприма'' и изнпс 17.500.000.  
 

У разделу 3, глава 07, функција 450, ''Јавни ред и безбедност''  

код ''средства буџета'': 

- на ппзицији 52, екпнпмска класификација 424''Специјализпване услуге'' изнпс ''1.250.000'' замеоује се изнпспм ''449.541''. 

Иза колоне ''Средства из Републике 07'' додаје се нова колона  Пренета неутрошена средства 13 и: 

- на ппзицији 52 дпдаје се екпнпмска класификација 424 ''Специјализпване услуге'' и изнпс 800.459. 

У разделу 3, глава 12, функција 912 ''Основно образовање''  

 код ''средства буџета'': 

- на ппзицији 87 ''Зграде и грађевински пбјекти'' изнпс ''6.500.000'' замеоује се изнпспм ''1.500.000''. 

Иза колоне ''Средства из Републике 07'' додаје се нова колона  Пренета неутрошена средства 13 и: 

- на ппзицији 87 ''Зграде и грађевински пбјекти''дпдаје се  изнпс 5.000.000. 

У разделу 3, глава 16, функција 560, ''Средства за заштиту и унапређење животне средине''  

код ''средства буџета'': 

- на ппзицији 115, екпнпмска класификација 424''Специјализпване услуге'' изнпс ''1.000.000'' замеоује се изнпспм ''707.394''. 

Иза колоне ''Средства из Републике 07'' додаје се нова колона  Пренета неутрошена средства 13 и: 

- на ппзицији 115 дпдаје се екпнпмска класификација 424 ''Специјализпване услуге'' и изнпс 292.606. 

У разделу 3, глава 17, функција 820  ''Јавна библиотека''  

код ''средства буџета'' 

- на ппзицији 124, екпнпмска класификација 421 ''Стални трпщкпви'' изнпс ''1.040.000'' замеоује се изнпспм ''735.000''. 
- на ппзицији 126, екпнпмска класификација 423 ''Услуге пп угпвпру'' изнпс ''375.000'' замеоује се изнпспм ''575.000''. 
- на ппзицији 129, екпнпмска класификација 426 ''Материјал'' изнпс ''315.000'' замеоује се изнпспм ''420.000''. 

 

У разделу 3, глава 18, функција 620, ''ЈП Дирекција за изградоу ппщтине'' 
кпд ''Средств бучета'': 

- на ппзицији 146, екпнпмска класификација 424''Специјализпване услуге'' изнпс ''38.000.000'' замеоује се изнпспм ''26.565.495''. 

- на ппзицији 151, екпнпмска класификација 511 ''Зграде и грађевински пбјекти'' изнпс ''15.000.000'' замеоује се изнпспм 

''14.150.420''. 



Иза колоне ''Средства из Републике 07'' додаје се нова колона  Пренета неутрошена средства 13 и: 

- на ппзицији 146 дпдаје се екпнпмска класификација 424 ''Специјализпване услуге'' и изнпс 11.434.505. 

- на ппзицији 151, дпдаје се екпнпмска класификација 511 ''Зграде и грађевински пбјекти'' и изнпс  849.580. 

У разделу 3, глава 21, функција 150,  ''Канцеларија за младе-прпјекат'' 
кпд ''Средства бучета'': 

- на ппзицији 180, екпнпмска класификација 423 ''Услуге пп угпвпру'' изнпс ''150.000'' замеоује се изнпспм ''520.500''. 
- на ппзицији 182, екпнпмска класификација 512 ''Мащине и ппрема'' изнпс ''40.000'' замеоује се изнпспм ''85.000''. 
 

Образложење расхода: 

 

Раздео 3, глава 01, функција 130 – Општинска управа: 

- На економској класификацији 483 – новчане казне и пенали износ 1.000.000 динара замењује се износом 4.000.000 динара због 

извршене принудне наплате. 

- На економској класификацији 484 – накнада штете услед елементарних непогода износ 1.000.000 динара замењује се износом 

4.750.000 динара за ангажовање машина на санацији поплава и накнаду штете физичким лицима.  

Раздео 3, глава 17, функција 820 – Јавна библиотека: 

 на економској класификацији 421, стални трошкови, износ 1,040,000 динара замењује се  износом 735,000 динара јер је дуговање 

према Дунав осигурању исплаћено крајем 2013. године  након састављања Финансијског плана за 2014. годину. 

 на економској класификацији 423 услуге по уговору, износ 375,000 динара замењује се износом 575,000 динара због реализације 

пројекта  „4. Дечја књижевна колонија“ чија је реализација планирана у 2013. години али је Министарство културе и 

информисања средства за исплату трошкова пренело Општини почетком ове године. Средства планирана за реализацију овог 

пројекта су намењена за услуге штампања билтена и угоститељске услуге. 

 на еконоској класификацији 426 материјал, износ 315,000 динара замењује износом 420,000 динара јер је рачун за канцеларијски 

материјал из 2013. чија је исплата планирана у истој години исплаћен почетком 2014. године као и  због реализације разних 

програма у 2014. години повећала се потреба за набавком средства за чишћење (објекта). 

Раздео 3, глава 21, функција 150 – Канцеларија за младе-пројекат: 

               Од Министарства омладине и спорта добијена су средства у износу од 415.500 динара за реализацију пројекта ''Истражимо    

заједно'' и у складу са буџетом пројекта повећане су позиције  у буџету општине: 

 

Члан 5. 

 

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

 

                                                                                                         Број:  400-67 

 

У Дољевцу,  12 .06. 2014. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

                                                                                                                                                                           

 

 

 

                                                                                                                                                                                 ПРЕДСЕДНИК 

 

                                                                                                                                                                             __________________ 

                                                                                                                                                       Томислав Митровић                                                                                

 

 


