
 

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-испр и 108/2013), члана 32. т.2.  Закона o локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', 

број 129/07 и 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 и 9/14),   

Скупштина општине Дољевац,  на седници од 16.12.2014. 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, 47/2014 и 80/2014), 

 

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  419,894,791 

по основу продаје нефинансијске имовине (кл 7+8) 

1.1  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 418,587,591 

-буџетска средства 391,219,991 

-сопствени приходи 3,335,600 

-донације 24,032,000 

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

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (4+5) 440,279,370 

2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 404,310,370 

-текући буџетски расходи                   385,855,570     

-расходи из сопствених прихода 3,392,800 

-донације 15,062,000 

2.2 Издаци за набавку нефинансијске имовине (кл 5) 35,969,000 

-текући буџетски издаци 26,249,000 

-издаци из сопствених прихода 750,000 

-донације 8,970,000 

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ /ДЕФИЦИТ(7+8)-(4+5) -20,384,579 

Издаци за набавку финансијске имовине (категорија 62)   

Примања од продаје финансијске имовине   

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -20,384,579 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА   

Примања од задуживања      

Неутрошена средства из претходне године 35,877,150 

Издаци за отплату главнице дуга 15,492,571 

Издаци за набавку финансијске имовине    

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ 20,384,579 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

У делу ''I Општи део'' ,  члан 1, став 2 '' ПРИХОДИ И ПРИМАЊА, РАСХОДИ И ИЗДАЦИ БУЏЕТА''  врше се следеће измене: 

Редни број 4 ООСО и износ ''100.000'' замењује се износом ''220.000''. 

Код „УКУПНО 7+8+3“ износ „455.651.941“ замењује се износом „455.771.941“ 

Код ''УКУПНИ ИЗДАЦИ ИЗВОР 01 и 13'' врше се следеће измене: 

класа 4 ''1.Текући расходи'', износ ''385.929.570'' замењује се износом ''385.855.570''. 

категорија 41 ''1.1. Расходи за запослене'' износ ''141.058.150'' замењује се износом ''140.411.253''. 

категорија 42 ''1.2. Коришћење роба и услуга'', износ ''136.975.500'' замењује се износом ''137.770.856''. 

категорија 48+49 ''1.6 Остали расходи'' износ ''35.345.000'' замењује се износом ''34.245.000''. 

категорија 46 '' Трансфери'' износ ''53.020.920'' замењује се износом ''53.898.461''. 

класа 5 ''2. Капитални издаци'' износ ''26.175.000'' замењује се износом ''26.249.000''.                                                                         

 

Члан 2. 

 

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

У колони  ''средства из буџета'': 

    -конто 411 „Плате и додаци запослених“ износ „108.544.260“ замењује се износом „108.361.580“. 

    -конто 412 „Социјални доприноси на терет послодавца“ износ „20.238.290“ замењује се износом „20.205.470“. 

    -конто 415 „Накнаде трошкова за запослене'' износ ''6.945.000'' замењује се износом ''6.486.403''. 

    -конто 416 „Накраде запосленим и остали посебни расходи“ износ „812.800“ замењује се износом „840.000“. 

    -конто 421 ''Стални трошкови'' износ 17.585.000'' замењује се износом ''17.004.356''. 

   - конто 423 ''Услуге по уговору'' износ ''22.040.500'' замењује се износом ''21.640.500''. 

   - конто 425 ''Текуће поправке и одржавање'' износ ''9.430.000'' замењује се износом ''9.506.000''. 

   - конто 426 ''Материјал'' износ ''26.859.541'' замењује се износом ''28.559.541''. 

   - конто 463 ''Донације и трансфери осталим нивоима власти'' износ ''37.820.920'' замењује се износом ''37.818.950''. 

   - конто 465 Дотације и трансфери“ износ „7.000.000“ земењује се износом „7.879.511“. 

   - конто 482 ''Порези, обавезне таксе и казне'' износ ''6.185.000'' замењује се износом ''4.585.000''. 

   - конто 483 ''Новчане казне и пенали по решењу судова'' износ ''5.410.000'' замењује се износом ''5.910.000''. 

       - конто 512 ''Машине и опрема''  износ ''8.425.000'' замењује се износом ''8.499.000''. 

 

У колони  ''средства из сопствених извора 04'': 

 

    -на конту 416 ''Награде запосленим и остали посебни расходи'' додаје се износ 100.000. 

    -конто  422 ''Трошкови путовања“ износ 315.000'' замењује се износом '265.000''. 

   - конто 423 ''Услуге по уговору'' износ ''1.040.000'' замењује се износом ''990.000''. 

   - конто 424 ''Специјализоване услуге'' износ ''109.000'' замењује се износом ''79.000''. 

   - конто 482 ''Порези, обавезне таксе и казне'' износ ''70.400'' замењује се износом ''100.400''. 

 

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

    

   - конто 415 „Накнаде трошкова за запослене“ износ „1.300.000“ замењује се износом „1.550.000“. 

   - конто 421 „Стални трошкови“ износ „1.198.000“ замењује се износом „1.898.000“. 

   - конто 422 „Трошкови путовања“ брише се. 

   - конто 423 ''Услуге по уговору'' износ ''158.000'' замењује се износом ''58.000''. 

   - конто 424 ''Специјализоване услуге'' износ ''5.412.000'' замењује се износом ''5.464.000''. 

   - конто 425 ''Текуће поправке и одржавање'' износ ''160.000'' замењује се износом ''60.000''. 

   - конто 426 „Материјал“ износ „2.060.000“ замењује се износом „2.882.000“. 

   - на конту 482 „Порези, обавезне таксе и казне“ додаје се износ „30.000“. 

   - конто 483 „Новчане казне и пенали по решењу судова“ брише се. 

   - конто 511 ''Зграде и грађевински објекти'' износ ''7.950.000'' замењује се износом  ''6.950.000''. 

       - конто 512 ''Машине и опрема''  износ ''2.520.000'' замењује се износом ''2.020.000''. 

 

У  колони ''Средства ООСО'' : 

 

   - конто 414 „Социјална давања запосленима“ износ „100.000“ замењује се износом „220.000“.



 

 

Члан 3. 

 

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

У разделу 1. Глава 01, функција 110, „Скупштина општине“  

код „средства буџета“: 

- На позицији 4, економска класификација 415 „Накнаде трошкова за запослене“ износ „120.000“ замењује се износом „94.518“. 

- Иза позиције 9, економска класификација 423  „Услуге по уговору“ додаје се позиција 9/1, економска класификација 465 „Остале 

дотације и трансфери“ и износ „25.482“. 

 

У разделу 2, глава 01, функција 111, „Председник и општинско веће“ 

код „средства буџета“: 

- На позицији 16, економска класификација 421 „Стални трошкови“ износ „300.000“ замењује се износом „269.356“. 

- Иза позиције 19, економска класификација 426  „Материјал“ додаје се позиција 19/1, економска класификација 465 „Остале дотације и 

трансфери“ и износ „30.644“. 

У разделу 3, глава 01, функција 130, ''Општинска управа''  

код ''средства буџета'': 

         -      на позицији 24, економска класификација 415 „Накнаде трошкова за запослене''' износ ''2.500.000'' замењује се износом ''2.148.885''. 

         -      на позицији 25, економска класификација 416 ''Награде запосленима и остали посебни расходи'' износ ''350.000'' замењује се износом 

''450.000''. 

         -      Иза позиције 31, економска класификација 426  „Материјал“ додаје се позиција 31/1, економска класификација 465 „Остале дотације и 

трансфери“ и износ „251.115“. 

- иза колоне ''пренета неутрошена средства'' додаје се нова колона '''средства ООСО'', економска класификација 414 ''Социјална давања 

запосленима'' и износ 120.000. 

 

У разделу 3, глава 10, функција 070, ''Социјална заштита''  

код ''средства буџета'': 

- на позицији 59, економска класификација 463 ''Трансфери осталим нивоима власти'' износ ''428.400'' замењује се износом ''426.730''. 

- на позицији 60, економска класификација 463 ''Трансфери осталим нивоима власти'' износ ''77.520'' замењује се износом ''77.220''. 

- иза позиције 68, економска класификација 463 ''Трансфери осталим нивоима власти'' додаје се позиција 68/1, економска класификација 

465 „Остале дотације и трансфери“ и  износ ''1.970''. 

 

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

 код ''средства буџета'': 

- на позицији 76, економска класификација 463  ''Трансфери осталим нивоима власти '' износ ''5.400.000'' замењује се износом ''5.450.000''. 

- на позицији 82, економска класификација 463  ''Трансфери осталим нивоима власти '' износ ''3.050.000'' замењује се износом ''3.000.000''. 

 

У разделу 3, глава 15, функција 911  ''Предшколско образовање'':  

код „средства буџета“: 

- позиција 104, економска класификација 416 „Награде запосленима и остали посебни расходи“ износ „72.800“ брише се. 

- позиција 105, економска класификација 421“Стални трошкови“ износ „200.000“ брише се. 

- иза позиције 110, економска класификација 426 „Материјал“ додаје се позиција 110/1, економска класификација 465 „Остале дотације и 

трансфери“ и износ „272.800“. 

    код ''средства из сопствених извора'': 

- на позицији 104, економска класификација 416 ''Награде запосленима и остали посебни расходи'' додаје се износ „100.000“. 

- на позицији 106, економска класификација 422 ''Трошкови путовања'' износ ''260.000'' замењује се износом ''210.000''. 

- на позицији 107, економска класификација 423  ''Услуге по уговору'' износ ''968.000'' замењује се износом ''918.000''. 

- на позицији 108, економска класификација 424 ''Специјализоване услуге'' износ ''104.000'' замењује се износом ''74.000''. 

- на позицији 111, економска класификација 482 ''Порези, обавезне таксе и казне'' износ ''60.400'' замењује се износом ''90.400''. 

код ''средства из донација 07 и 08'': 

- на позицији 103, економска класификација 415  'Накнаде трошкова за запослене'' износ ''1.100.000'' замењује се износом ''1.350.000''. 

- на позицији 105, економска класификација 421 ''Стални трошкови'' износ ''1.198.000'' замењује се износом ''1.898.000''. 

- позиција 106, економска класификација 422 ''Трошкови путовања'' износ „52.000“ брише се''. 

- на позицији 107, економска класификација 423 'Услуге по уговору'' износ ''158.000'' замењује се износом ''58.000''. 

- на позицији 108, економска класификација 424 ''Специјализоване услуге“ износ ''212.000'' замењује се износом ''264.000''. 

- на позицији 109, економска класификација 425 „Текуће поправке и одржавање“ износ „160.000“ замењује се износом „60.000“. 

- на позицији 110, економска класификација 426 „Материјал“ износ „1.860.000“ замењује се износом „2.682.000“ 

- на позицији 111, економска класификација 482 „Порези, обавезне такске и казне“ додаје се износ „30.000“. 

- позиција 112, економска класификација 483 „Новчане казне и пенали по решењу судова и судских тела“ износ „102.000“ брише се. 

- На позицији 113, економска класификација 511 „Зграде и грађевински објекти“ износ „1.750.000“ замењује се износом „750.000“. 

- На позицији 114, економска класификација 512 „Машине и опрема“ износ „2.520.000“ замењује се износом „2.020.000“. 

 

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



код ''средства буџета'' 

- на позицији 122, економска класификација 415 'Накнаде трошкова за запослене“ износ ''555.000'' замењује се износом ''473.000''. 

- на позицији 128, економска класификација 425 „Текуће поправке и одржавање“ износ „350.000“ замењује се износом „276.000“. 

- иза позиције 129, економска класификација 426 „Материјал“ додаје се позиција 129/1, економска класификација 465 „Остале дотације и 

трансфери“ и износ „82.000“ 

- на позицији 133, економска класификација 512 „Машине и опрема“ износ „260.000“ замењује се износом „334.000“ 

 

У разделу 3, глава 18, функција 620, ''ЈП Дирекција за изградњу општине'' 

код ''средств буџета'': 

- на позицији 137, економска класификација 411''Плате и додаци запослених'' износ ''4.900.000.'' замењује се износом ''4.870.000''. 

- на позицији 138, економска класификација 412 ''Социјални доприноси на терет послодавца'' износ ''876.180'' замењује се износом 

''870.680''. 

- иза позиције 148, економска класификација 426 ''Материјал'' додаје се позиција 148/1, економска класификација 465 „Остале дотације и 

трансфери“ и износ ''35.500''. 

- на позицији 149, економска класификација 482 ''Порези, обавезне таксе и казне'' износ ''4.000.000'' замењује се износом ''3.500.000''. 

- на позицији 150, економска класификација 483 „Новчане казне и пенали по решењу судова'' износ ''500.000'' замењује се износом 

''1.000.000''. 

 

У разделу 3, глава 19, функција 510, ''ЈКП Дољевац'' 

код ''средства буџета'': 

- на позицији 154, економска класификација 411“Плате и додаци запослених“ износ „34.152.680“ замењује се износом „34.000.000“. 

- на позицији 155, економска класификација 412 „Социјални доприноси на терет послодавца“ износ „6.113.330“ замењује се износом 

„6.086.010“ 

- на позицији 160, економска класификација 421 „Стални трошкови“ износ „2.200.000“ замењује се износом „1.850.000“ 

- на позицији 162, економска класификација 423  ''Услуге по уговору'' износ ''2.610.000'' замењује се износом ''2.210.000''. 

- на позицији 164, економска класификација 425, „Текуће поправке и одржавање“ износ „1.200.000“ замењује се износом „1.350.000“ 

- на позицији 165, економска класификација 426 ''Материјал'' износ ''16.910.000'' замењује се износом ''18.610.000''. 

- иза позиције 166, економска класификација 441 „Трошкови камате“ додаје се позиција 166/1, економска класификација 465 „Остале 

дотације и трансфери“ и износ „180.000''. 

- на позицији 167, економска класификација 482 ''Порези, обавезне таксе и казне'' износ ''1.445.000'' замењује се износом ''345.000''. 

                                                                                            

                                                                                                       Члан 4. 

                 Сви корисници средстава буџета општине Дољевац ускладиће своје финансијске планове са овом Одлуком. 

 

Члан 5. 

 

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

 

Број:  400-143 

 

У Дољевцу,  16.12. 2014. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

 

                                                                                                                                                                             __________________ 

                                                                                                                                                   Томислав Митровић                                                                                


