
 

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  30.09.2014. 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 и 47/2014), 

 

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  419,774,791 

по основу продаје нефинансијске имовине (кл 7+8) 

1.1  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 418,467,591 

-буџетска средства 391,219,991 

-сопствени приходи 3,435,600 

-донације 23,812,000 

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

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине (4+5) 440,159,370 

2.1 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 402,764,370 

-текући буџетски расходи 385929570 

-расходи из сопствених прихода 3,492,800 

-донације 13,342,000 

2.2 Издаци за набавку нефинансијске имовине (кл 5) 37,395,000 

-текући буџетски издаци 26,175,000 

-издаци из сопствених прихода 750,000 

-донације 10,470,000 

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: 

 

Код ''1 ПРИХОДИ И ПРИМАЊА'': 

       -       Конто 711110 ''Порез на зараде'' износ ''106.321.750'' замењује се износом ''101.824.321''. 

       -       Конто 711140 ''Порез на приходе од имовине'' износ ''6.000.000'' замењује се износом ''2.000.000''. 

       -       Конто 713310 ''Порез на наслеђе и поклон'' износ ''200.000'' замењује се износом ''400.000''. 

       -       Конто 714560 ''Општинске накнаде'' износ ''3.000.000'' замењује се износом ''1.500.000''. 

       -       Конто 716110 ''Комунална такса на фирму'' износ ''10.000.000'' замењује се износом ''8.000.000''. 

       -       Конто 733150 ''Текући трансфери од други нивоа власти у корист нивоа општина'' износ   ''196.485.670'' замењује се 

износом ''196.545.670''. 

       -       Конто 741150 ''Камате на средства буџета општине'' износ ''1.000.000'' замењује се износом ''1.500.000''. 

       -       Конто 741530 ''Накнаде за коришћење простора и грађевинског земљишта'' износ ''8.400.000'' замењује се износом 

''400.000''. 

       -       Конто 744250 ''Трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина'' износ ''1.500.000'' замењује се 

износом ''5.000.000''. 

Код ''3 ПРИХОДИ ИЗ ДОНАЦИЈА 07'': 

- Конто 733 ''Трансфери од другог нивоа власти'' износ ''50.112.000'' замењује се износом ''23.812.000''. 

Иза редног броја 3 Приходи из донација 07 додаје се редни број 4 ООСО и износ 100.000. 

Укупни приходи у износу од ''461.712.220'' замењују се износом ''419.774.791''. 

 

Образложење прихода: 

- Текући ненаменски трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина – увећани  су за износ од 60.000,00 

динара, за пројекат Јавне библиотеке. 

- Остали текући приходи повећани су, односно смањени сходно остварењу у претходном периоду. 

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

''УКУПНИ ИЗДАЦИ 01'' замењује се називом ''УКУПНИ ИЗДАЦИ 01 И 13'' и износ 407.457.420'' замењује се износом 

''427.597.141''. 

класа 4 ''1.Текући расходи'', износ ''372.172.000'' замењује се износом ''385.929.570''. 

категорија 41 ''1.1. Расходи за запослене'' износ ''141.038.150'' замењује се износом ''141.058.150''. 

категорија 42 ''1.2. Коришћење роба и услуга'', износ ''129.567.930'' замењује се износом ''136.975.500''. 

категорија 44 ''1.3. Отплата камата'' износ ''2.850.000'' замењује се износом ''830.000''. 

категорија 48+49 ''1.6 Остали расходи'' износ ''33.345.000'' замењује се износом ''35.345.000''. 

категорија 46 '' Трансфери'' износ ''46.670.920'' замењује се износом ''53.020.920''. 

класа 5 ''2. Капитални издаци'' износ ''35.285.420'' замењује се износом ''26.175.000''. 

конто 611 ''3. Отплата дуга домаћим кредиторима'' додаје се износ ''15.492.571''. 

 

                                                                                  

                                                                                      Члан 2. 

Пренета наменска неутрошена средства из претходне и ранијих година  у износу од : 

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, преносе се на раздео 3, 

глава 07, позиција 52/1, економска класификација 426 –материјал. 

Нераспоређена средства у износу од: 

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 

замењује се износом 15.492.571 динар. 

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 замењује се износом 

5.500.000 динара. 

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 замењује се износом 9.641.934 

динара.. 

 

Члан 3. 

 

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

 

У колони  ''средства из буџета'': 

    -конто 414 ''Социјална давања запосленима'' износ ''2.362.800'' замењује се износом ''2.382.800''. 

    -конто 421 ''Стални трошкови'' износ 17.740.000'' замењује се износом ''17.585.000''. 

   - конто 423 ''Услуге по уговору'' износ ''21.930.500'' замењује се износом ''22.040.500''. 

   - конто 424 ''Специјализоване услуге'' износ ''44.322.430'' замењује се износом ''40.465.460''. 

   - конто 425 ''Текуће поправке и одржавање'' износ ''12.400.000'' замењује се износом ''9.430.000''. 

   - конто 426 ''Материјал'' износ ''26.615.000'' замењује се износом ''26.859.541''. 

   - конто 441 ''Отплата камата по кредитима'' износ ''2.800.000'' замењује се износом ''830.000''. 

   - конто 444 ''Пратећи трошкови задуживања'' износ ''50.000'' брише се.  



   - конто 463 ''Донације и трансфери осталим нивоима власти'' износ ''39.670.920'' замењује се износом ''37.820.920''. 

   - додаје се нови конто 464 Дотације НСЗЗ и износ 2.700.000. 

   - конто 482 ''Порези, обавезне таксе и казне'' износ ''5.085.000'' замењује се износом ''6.185.000''. 

   - конто 483 ''Новчане казне и пенали по решењу судова'' износ ''4.910.000'' замењује се износом ''5.410.000''. 

   - конто 485 ''Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државног органа'''' износ ''700.000'' замењује се износом 

''1.100.000''. 

   - конто 511 ''Зграде и грађевински објекти'' износ ''22.650.420'' замењује се износом  ''12.850.420''. 

       - конто 512 ''Машине и опрема''  износ ''8.585.000'' замењује се износом ''8.425.000''. 

 

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

 

    -на конту 415 ''Накнаде трошкова за запослене'' додаје се износ 50.000. 

    -конто  421 ''Стални трошкови'' износ 315.000'' замењује се износом ''415.000''. 

   - конто 423 ''Услуге по уговору'' износ ''540.000'' замењује се износом ''1.040.000''. 

   - конто 425 ''Текуће поправке и одржавање'' износ ''204.000'' замењује се износом ''304.000''. 

   - конто 426 ''Материјал'' износ ''1.984.400'' замењује се износом ''1.084.400''. 

   - конто 482 ''Порези, обавезне таксе и казне'' износ ''20.400'' замењује се износом ''70.400''. 

       - конто 512 ''Машине и опрема''  износ ''50.000'' замењује се износом ''150.000''. 

 

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

 

   - конто 423 ''Услуге по уговору'' износ ''458.000'' замењује се износом ''158.000''. 

   - конто 424 ''Специјализоване услуге'' износ ''28.312.000'' замењује се износом ''5.412.000''. 

   - конто 425 ''Текуће поправке и одржавање'' износ ''1.560.000'' замењује се износом ''160.000''. 

   - конто 511 ''Зграде и грађевински објекти'' износ ''10.550.000'' замењује се износом  ''7.950.000''. 

       - конто 512 ''Машине и опрема''  износ ''1.620.000'' замењује се износом ''2.520.000''. 

 

У колони  ''пренета неутрошена средства'': 

 

   - конто 424 ''Специјализоване услуге'' износ ''12.527.570'' замењује се износом ''13.234.540''. 

   - на конту 426 ''Материјал'' додаје се износ 800.459. 

   - конто 463 ''Донације и трансфери осталим нивоима власти'' износ ''5.000.000'' замењује се износом ''5.500.000''. 

   - конто 611 ''Отплата главнице домаћим кредиторима'' износ ''17.000.000'' замењује се износом ''15.492.571''. 

 

Иза  колоне  ''пренета неутрошена средства''додаје се колона ''Средства ООСО'' и на конту 414 ''Социјална давања запосленима'' 

додаје се износ 100.000. 

 



 

 

 

Члан 4. 

У делу ''I Општи део''  члан 4, мења се и гласи: 

 

 

 

Капитални пројекти у 

периоду 2014 - 2016. године 
  

                  

Шифра СДК: 

     
   

 
42500   

          

   

0 

 
 

         

ЈББК 
05006 

  

2,545,150 546,500 77,450 377,450 600,750 394,500 548,500 

 
 

    

                у дин (заокружено на 000) 

 

Приор

итет 
Назив капиталног пројекта 

Година 

почетка 

финансир

ања 

пројекта 

Година 

завршетка 

финансира

ња пројекта 

Укупна 

вредност 

пројекта 

Реализова

но 

закључно 

са 

31.12.201

2. године 

  2013 2014 2015  2016 
Након   

2016 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 

1 
Израда ПДР-а уређења туристичко излетничког комплекса на 

брду "Комњига" у КО Орљане 
2014 2014 350 0 

 
350 

   

2 
Израда ПДР-а уређења спортско-рекреативног центра 

"Малошке баре" у КО Малошиште 
2014 2014 750 0 

  
750 

  

3 

Израда Плана детаљне регулације за изградњу Централног 

постројења за пречишћавање отпадних вода у КО Орљане, са 

извештајем о Стратешкој процени утицаја на животну 

средину 

2014 2014 2,000 0 
 

2,000 
   

4 

Израда Плана детаљне регулације за изградњу Регионалне 

депоније, са извештајем о Стратешкој процeни утицаја на 

животну средину 

2013 2014 5,000 0 
 

5,000 
   

5 
Израда ПДР-а уређења Радно-пословне зоне "Кочане", на 

западном делу "Петље Дољевац" 
2014 2014 700 

  
700 

   

6 

Израда и ревизија пројектно-техничке документације за 

изградњу, легализацију и доградњу канализационих мрежа на 

територији општине  

2014 2014 2,500 1,700 
 

800 
   



7 
Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију 

(изградњу) локалних саобраћајница 
2006 2017 10,000 5,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

8 

Израда пројектно-техничке документације за изградњу 

саобраћајног терминала у Дољевцу - у складу са 

убанистичким пројектом 

2014 2014 250 
  

250 
   

9 
Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију 

и надоградњу објеката предшколске установе 
2014 2014 500 

  
500 

   

10 
Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију 

и надоградњу објеката јавне библиотеке у Дољевцу 
2014 2014 600 

  
600 

   

11 

Ревизија (иновирање) пројектне документације за изградњу 

резервоара и секундарних мрежа за водоснабдевање насеља 

на територији општине Дољевац  

2014 2014 2,500 
  

2,500 
   

12 
Израда пројектно техничке документације за уређење 

водотокова II реда 
2014 2015 1,000 

  
500 500 

  

13 Завршетак изградње и текуће одржавање објекта МЗ-а  2013 2014 500 0 150 350 
   

14 
Прибављање земљишта за изградњу јавних објеката и 

објеката комуналне инфраструктуре 
2008 2017 30,000 10,000 6,000 3,500 3,500 3,500 3,500 

15  Санација, реконструкција и изградња локалне путне мреже   2006 2018 455,400 309,100 33,300 23,000 30,000 30,000 30,000 

16 

Наставак изградње "Обилазнице" - (будуће деонице државног 

путa II реда бр. 132) - реконструкцијом „Старог ауто-пута“ у 

дужини од око 7.000m на територији општине Дољевац и 

изградњом пројектоване деонице на територији општине 

Лесковац у дужини око 1.500m 

2007 2015 250,000 78,500 
 

86,500 85,000 
  

17 Уређење атарских путева 2007 2018 50,000 10,000 5,000 5,000 7,500 7,500 15,000 

18 

Увођење видео надзора на раскрсници у Кочану (укрштање 

државних путева II реда). Техничка припрема и материјално-

техничко опремање одељења саобраћајне полиције у 

Дољевцу, за видео надзор. 

2014 2014 500 
  

500 
   

19 
 Инфраструктурно уређење индустријских и радно-пословних 

зона  
2008 2016 73,000 35,000 5,000 3,000 15,000 15,000 

 

20 
Изградњa трафо станица на територији општине 10/04  и 

110/35/10 KV 
2007 2016 250,000 10,000 

 
100,000 100,000 40,000 

 

21 

 Реконструкцији магистралног цевовода од ППВ "Бојник" до 

општине Дољевац, у дужини од око 20.000 м (Утискивањем 

полиетиленских у постојеће азбест-цементне цеви) и изгадња 

секундарних водоводних мрежа 

2012 2016 658,200 3,500 2,000 76,700 80,000 80,000 416,000 

22 
Наставак изградње фекалних и атмосферских канализација на 

територији општине Дољевац 
2007 2018 228,200 23,500 3,500 41,200 40,000 40,000 80,000 



23 Изградња аква парка у општини Дољевац 2013 2016 150,000 
 

3,500 
 

71,500 75,000 
 

24 Реконструкција школских објеката у Шарлинцу и Орљану  2012 2014 9,000 700 
 

8,300 
   

25 

Реконструкција објеката "Старе школе" у Пуковцу и његово 

уређење за прихват предшколске деце, за формирање једне 

јаслене групе и две групе у целодневном боравку. 

2012 2015 10,000 500 
  

9,500 
  

26 
Реконструкција и надоградња предшколског објекта у 

Дољевцу  
2014 2015 50,000 

  
500 49,500 

  

27 Завршетак изградње фискултурне балон сале у Малошишту 2007 2014 17,500 12,000 
  

5,500 
  

28 
Реконструкција и доградња фискултурних сала у Пуковцу и 

Дољевцу 
2014 2016 27,200 

  
2,200 25,000 

  

29 
Реконструкција и адаптација здравствених станица, 

амбуланти и уређење простора за апотеке 2011 2017 
5,000 

1000 

 

1000 1000 1000 1000 

30 Изградња "мини-пич"  и тениских терена  2014 2016 5,000 

   

3000 2000 

 

31 

Санација, реконструкција и надоградња објекта Јавне 

библиотеке у Дољевцу и домова културе на територији 

општине Дољевац 

2014 2015 30,000 
   

3,000 27,000 
 

32 

Изградња и уређење пијачних простора  на територији 

општине Дољевац у складу са пројектно-техничком 

документацијом  

2014 2015 80,000 
   

37,500 42,500 
 

33 

Заштита, рестаурација, изградња прилазних путева и стаза, 

осветљавање средњевековног града "Копријана", на 

Селичевици у општини Дољевац 

2012 2016 50,000 18,000 
  

16,000 16,000 
 

34 
Радови на реконструкцији и обнови јавне расвете и увођење 

енергетске ефикасности у јавној расвети 
2011 2016 29,000 5,000 1,500 7,500 8,000 7,000 

 

35 

Остала опрема (за заштиту животне средине) - специјална 

возила за прикупљање и одвоз смећа и судови за прикупљање 

отпада 

2005 2016 26,000 6,000 10,000 1,000 5,000 4,000 
 

36 Опрема за саобраћај - набавка службених возила 2005 2015 25,000 14,000 5,000 2,000 2,000 2,000 
 

37 Административна опрема 2005 2018 9,500 3,000 1,500 1,000 1,000 1,000 2,000 



 

 

 

Члан 5. 

 

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 32 економска класификација 482 ''Порези, обавезне таксе и казне''' износ ''1.000.000'' замењује се износом 

''600.000''. 

       - на позицији 35, економска класификација 485 ''Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа'' износ 

''700.000'' замењује се износом ''1.100.000''. 

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

код ''средства буџета'': 

- на позицији 42,  економска класификација 441 ''Отплата домаћих камата''  износ ''2.500.000'' замењује се износом ''530.000''.  

- на позицији 43,  економска класификација 444 ''Пратећи трошкови задуживања''  износ ''50.000'' брише се.  

код ''пренета неутрошена средства 13'': 

- на позицији 44 економска класификација 611 ''Отплата главнице домаћим кредиторима''  износ ''17.500.000'' замењује се 

износом ''15.492.571''. 

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

код ''средства буџета'': 

- на позицији 52, економска класификација 424 ''Специјализоване услуге'' износ ''449.541'' замењује се износом ''250.000''. 

- додаје се нова позиција 52/1, економска класификација 426 ''Материјал'' и износ 199.541. 

код ''пренета неутрошена средства 13'': 

- на позицији 52 економска класификација 424 ''Специјализоване услуге''  износ ''800.459'' брише се. 

- на позицији 52/1, економска класификација 426 ''Материјал'' додаје се износ ''800.459''. 

У разделу 3, глава 09, функција 630, ''Водоснабдевање'':  

код ''средства буџета'': 

- на позицији 57, економска класификација 451 ''Субвенције'' износ ''2.000.000'' замењује се износом ''4.700.000''. 

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

код ''средства буџета'': 

- на позицији 70, економска класификација 463 ''Трансфери осталим нивоима власти'' износ ''8.250.000'' замењује се износом 

''8.750.000''. 

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

 код ''средства буџета'': 

- на позицији 82, економска класификација 463  ''Трансфери осталим нивоима власти '' износ ''5.550.000'' замењује се 

износом ''3.050.000''. 

код ''пренета неутрошена средства 13'': 

- на позицији 87, економска класификација 463  ''Трансфери осталим нивоима власти'' износ ''5.000.000'' замењује се износом 

''5.500.000''. 

У разделу 3, глава 14, функција 920 ''Средње образовање'': 

 код ''средства буџета'': 

- на позицији 91, економска класификација 463  ''Трансфери осталим нивоима власти'' износ ''1.350.000'' замењује се износом 

''1.500.000''. 

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

код ''средства из сопствених извора'': 

- на позицији 103, економска класификација 415 ''Накнаде трошкова за запослене'' додаје се износ 50.000. 

- на позицији 105, економска класификација 421 ''Стални трошкови'' износ ''260.000'' замењује се износом ''360.000''. 

- на позицији 107, економска класификација 423  ''Услуге по уговору'' износ ''468.000'' замењује се износом ''968.000''. 

- на позицији 109, економска класификација 425 ''Текуће поправке и одржавање'' износ ''104.000'' замењује се износом 

''204.000''. 

- на позицији 110, економска класификација 426 ''Материјал'' износ ''1.934.400'' замењује се износом ''1.034.400''. 

- на позицији 111, економска класификација 482 ''Порези, обавезне таксе и казне'' износ ''10.400'' замењује се износом 

''60.400''. 

- на позицији 114, економска класификација 512 ''Машине и опрема'' додаје се износ 100.000. 

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

- на позицији 107, економска класификација 423  ''Услуге по уговору'' износ ''458.000'' замењује се износом ''158.000''. 

- на позицији 108, економска класификација 424 ''Специјализоване услуге'' износ ''312.000'' замењује се износом ''212.000''. 

- на позицији 109, економска класификација 425 ''Текуће поправке и одржавање'' износ ''1.560.000'' замењује се износом 

''160.000''. 

- на позицији 113, економска класификација 511 ''Зграде и грађевински објекти'' износ ''850.000'' замењује се износом ''1.750.000''. 

- на позицији 114, економска класификација 512 ''Машине и опрема'' износ ''1.620.000'' замењује се износом ''2.520.000''. 

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

код ''средства буџета'' 

- на позицији 133, економска класификација 512 ''Машине и опрема'' износ ''200.000'' замењује се износом ''260.000''. 

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

код ''средств буџета'': 



- на позицији 140, економска класификација 414''Социјална давања запосленима'' износ ''180.000.'' замењује се износом 

''200.000''. 

- на позицији 146, економска класификација 424''Специјализоване услуге'' износ ''26.565.495'' замењује се износом 

''22.908.066''. 

- на позицији 147, економска класификација 425''Текуће поправке и одржавање'' износ ''7.000.000'' замењује се износом 

''4.000.000''. 

- на позицији 149, економска класификација 482''Порези, обавезне таксе и казне'' износ ''2.000.000'' замењује се износом 

''4.000.000''. 

- на позицији 151, економска класификација 511 ''Зграде и грађевински објекти'' износ ''14.150.420'' замењује се износом 

''9.350.420''. 

- на позицији 152, економска класификација 512 ''Машине и опрема'' износ ''600.000'' замењује се износом ''100.000''. 

код  ''средства из донације 07'': 

- на позицији 146, економска класификација 424 ''Специјализоване услуге'' износ ''28.000.000'' замењује се износом 

''5.200.000''. 

- на позицији 151, економска класификација 511 ''Зграде и грађевински објекти'' износ ''9.700.000'' замењује се износом 

''6.200.000''. 

код ''пренета неутрошена средства 13'': 

- на позицији 146, економска класификација 424 ''Специјализоване услуге''  износ ''11.434.505'' замењује се износом ''12.941.934''. 

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

давања запосленима'' и износ 100.000. 

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

код ''средств буџета'': 

- на позицији 162, економска класификација 423  ''Услуге по уговору'' износ ''2.800.000'' замењује се износом ''2.610.000''. 

- на позицији 165, економска класификација 426 ''Материјал'' износ ''17.000.000'' замењује се износом ''16.910.000''. 

- на позицији 167, економска класификација 482 ''Порези, обавезне таксе и казне'' износ ''1.945.000'' замењује се износом 

''1.445.000''. 

- на позицији 168, економска класификација 483 ''Новчане казне и пенали'' износ ''200.000'' замењује се износом ''700.000''. 

- на позицији 169, економска класификација 512 ''Машине и опрема'' износ ''2.300.000'' замењује се износом ''2.580.000''. 

У разделу 3, глава 20, функција 160, ''Месне заједнице'' 

код ''средства буџета'': 

- на позицији 170, економска класификација 421 ''Стални трошкови'' износ ''1.500.000'' замењује се износом ''1.650.000''. 

- на позицији 171, економска класификација 423  ''Услуге по уговору'' износ ''2.450.000'' замењује се износом ''2.550.000''. 

- на позицији 173, економска класификација 425 ''Текуће поправке и одржавање'' износ ''850.000'' замењује се износом 

''880.000''. 

- на позицији 174, економска класификација 426 ''Материјал'' износ ''1.000.000'' замењује се износом ''1.030.000''. 

- на позицији 177, економска класификација 511 ''Зграде и грађевински објекти''  износ ''5.000.000'' брише се. 

У разделу 3, глава 22, функција 412, ''Општи економски послови'' 

код ''средств буџета'': 

- на позицији 183 економска класификација 451 ''Субвенције'' мења се у економску класификацију 464 ''Дотације оосо''. 

 

                                                                                            Члан 6. 

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

 

Члан 7. 

 

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

 

Број:  400-107 

 

У Дољевцу,  30.09. 2014. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  ПРЕДСЕДНИК 

 

                                                                                                                                                                             __________________ 

                                                                                                                                                                       Томислав Митровић                                                                                

 

 


