
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  26. 02 .2015. године,  донела је   

 

 

ОДЛУКУ 

О  РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ  ДОЉЕВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 

            У Одлуци о буџету општине Дољевац за 2015. годину (”Сл. лист града Ниша’’број 111/2014), 

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

           ''Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Дољевац за 2015. годину састоје се од: 

 

                                                                                                            

                                                                                                                          Члан 2. 

          У делу  ''I ОПШТИ ДЕО''  у члану 2, приходи и примања буџета код: 

Пренета средства из претходне године износ ''36.000.000'' замењује се износом ''48.000.000''. 

 Код ''средства из буџета'': 

Код ''3+7+8+9 Укупно пренета средства, текући приходи и примања износ''  ''428.846.383'' замењује се износом ''440.846.383''. 

Код ''Укупна јавна средства'' износ ''445.315.591'' замењује се износом ''457.315.591''. 

 

Члан 3. 

          У делу  ''I ОПШТИ ДЕО''  у члану 3, износ ''36.000.000'' замењује се износом ''48.000.000''. 

 

Члан 4. 

          У делу  ''I ОПШТИ ДЕО''  у члану 4,  Расходи и издаци по основним наменама, врше се следеће измене: 

Код ''Средства из буџета и пренета неутрошена средства'' 

- на економској класификацији 400 ''Текући расходи'' износ ''355.611.552'' замењује се износом ''367.611.552''. 
      -       на економској класификацији 410 ''Расходи за запослене'' износ ''135.317.330'' замењује се износом''132.317.330''. 

- на економској класификацији 417 ''Посланички додатак'' износ ''3.000.000'' брише се. 
- на економској класификацији 420 ''Коришћење услуга и роба'' износ ''116.655.302'' замењује се износом ''119.655.302''. 
- на економској класификацији 423 ''Услуге по уговору'' износ ''19.529.000'' замењује се износом ''22.529.000''. 
- на економској класификацији 424 ''Специјализоване услуге'' износ ''20.245.000'' замењује се износом ''22.145.000'' 
- на економској класификацији 425 ''Текуће поправке и одржавање'' износ ''42.940.000'' замењује се износом ''37.130.000 '' 
- на економској класификацији 426 ''Материјал'' износ ''18.092.000'' замењује се износом ''22.002.000'' 
- на економској класификацији 460 ''Донације и трансфери'' износ ''57.038.920'' замењује се износом ''69.038.920'' 
- на економској класификацији 4631 ''Текући трансфери осталим нивоима власти'' износ ''41.449.340'' замењује се износом ''34.449.340'' 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА Економска класификација у динарима 

1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине 7 + 8 392,846,383 

2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 4 + 5 440,846,383 

3. Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) -48,000,000 

4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) 62 0 

5. Укупан фискални суфицит/дефицит  ((7+8) - (4+5)) - 62 -48,000,000 

Б.  РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

1. Примања од задуживања 91 0 

2. Примања од продаје финансијске имовине 92 0 

3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку домаћих хартија од вредности) 6211 0 

4. Издаци за отплату главнице дуга 61 0 

5. Нето финансирање (91+92) - (61+6211) 0 

6. Укупан фискални суфицит/дефицит плус нето финансирање 
(((7+8) - (4+5)) - 62) + ((91+92)-

(6211+61)) 
-48,000,000 

В. В. ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА 
  

16,469,208 

1. Приходи од других нивоа власти 
733 

11,177,708 

2. 
Приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице локлане 
самоуправе чије је пружање уговорено са физичким и правним лицима 742 

1,297,000 

3. Остали приходи у корист нивоа општина 745 3,394,500 

4. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 8 600,000 



- на економској класификацији 464 ''Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања'' износ ''2.700.000'' замењује се износом 

''21.700.000''. 
Код укупни јавни расходи износ ''428.846.383'' замењује се износом ''440.846.383''. 

                Код ''Укупна јавна средства'' износ ''445.315.591'' замењује се износом ''457.315.591''. 

 

Члан 5. 

          У делу  ''I ОПШТИ ДЕО''  у члану 5. , врше се следеће измене: 

Програм 15. Локална самоуправа износ ''114.030.000'' замењује се износом ''126.030.000''. 

 

Члан 6. 

          У делу  ''I ОПШТИ ДЕО''  у члану 6, врше се следеће измене: 

Код ''средства из буџета'': 

- шифра програма 0602, програм 15. Локална самоуправа, ПА 0001 Функционисање локалне самоуправе, износ ''100.090.000'' замењује се 

износом ''112.090.000''. 

Члан 7. 

         У делу  ''I ОПШТИ ДЕО''  у члану 7. ''Функционална класификација расхода'', врше се следеће измене: 

Код ''средства из буџета'': 

- код функционалне класификације 412 ''Општи послови по питању рада'' износ ''2.700.000'' замењује се износом ''14.700.000''. 

- код функционалне класификације 111 ''Извршни и законодавни органи'' износ ''7.210.000'' замењује се износом ''7.460.000''. 

- код функционалне класификације 130 ''Опште услуге'' износ ''84.165.000'' замењује се износом ''83.915.000''. 

 

                                                                                                         Члан 8. 

         У делу  ''II ПОСЕБАН ДЕО''  у члану 9, ''Средства буџета и средства од додатних прихода индиректних корисника распоређују се по 

корисницима и врстама издатака и то:''врше се следеће измене: 

У разделу 1. Глава 1 „Скупштина општине“, програмска класификација 0602, програм 15. Локална самоуправа, ПА 0001 Функционисање локалне 

самоуправе, функција 110,   

код „средства из буџета“: 

- На позицији 4, економска класификација 417 „Посланички додатак“ износ „3.000.000“ брише се. 

- На позицији 7, економска класификација 423  „Услуге по уговору“ износ ''800.000'' замењује се износом ''3.800.000''.  

        У разделу 2. Глава 1 „Председник и општинско веће“, програмска класификација 0602, програм 15. Локална самоуправа, ПА 0001 

Функционисање локалне самоуправе, функција 111,   

код „средства из буџета“: 

- Иза позиције 16, економска класификација 423 „Услуге по уговору“ додаје се нова позиција 426 ''Материјал'' и износ 250.000. 

- Код ''Свега за раздео 2'' износ ''7.210.000'' замењује се износом ''7.460.000''. 

        У разделу 3. Глава 1 „Општинска управа“, програмска класификација 0602, програм 15. Локална самоуправа, ПА 0001 Функционисање 

локалне самоуправе, функција 130,   

код „средства из буџета“: 

- На позицији 29, економска класификација 426  „Материјал“ износ ''4.000.000'' замењује се износом ''3.750.000''.  

- Код ''Свега за Главу 1'' износ ''84.165.000'' замењује се износом ''93.915.000''. 

        У разделу 3. Глава 5 „Општи економски послови“, програмска класификација 0602, програм 15. Локална самоуправа, ПА 0001 

Функционисање локалне самоуправе, функција 412,  економска класификација 464 ''Дотације НСЗЗ'', 

код „средства из буџета“: 

- Иза извора финансирања 01 додаје се нови извор финансирања 13 Пренета неутрошена средства и износ 12.000.000. 

        У разделу 3. Глава 14 „Здравство“, програмска класификација 1801, програм 12. Примарна здравствена заштита, ПА 0001 Функционисање              

установа примарне здравствене заштите, функција 740, 

код „средства из буџета“: 

- На позицији 71, економска класификација 4631 ''Текући трансфери осталим нивоима власти'' замењује се економском класификацијом 

464 ''Дотације РФЗО''. 

        У разделу 3. Глава 17 ''ЈКП Дољевац'', програмска класификација 0601, програм 2. Комунална делатност, ПА 0010 Јавна расвета, функција 

640, 

код „средства из буџета“: 

- На позицији 138, економска класификација 425 „Текуће поправке и одржавање“ износ „2.000.000“ замењује се износом ''700.000''. 

- Иза позиције 138 додаје се нова позиција 138/1, економска класификација 426  „Материјал“  и износ ''1.300.000''. 

         У разделу 3. Глава 17 ''ЈКП Дољевац'', програмска класификација 0701, програм 7. Путна инфраструктура, ПА 0002 Одржавање путева, 

функција 451, 

код „средства из буџета“: 

- На позицији 144, економска класификација 425 „Текуће поправке и одржавање“ износ „4.510.000“ брише се. 

- Иза позиције 144 додаје се нова позиција 144/1, економска класификација 424  „Специјализоване услуге“  и износ ''1.900.000''. 

- Иза позиције 144/1 додаје се нова позиција 144/2, економска класификација 426  „Материјал“  и износ ''2.610.000''.  

Код  ''Средства из буџета'',  износ  ''428.846.383'' замењује се износом ''440.846.383''.  

         Код ''Укупна јавна средства'' износ ''445.315.591'' замењује се износом ''457.315.591''. 

 

   Члан 9. 

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

 

Број: 400-18 
У Дољевцу,  26.02.2015. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ                                                                                                                                 
                                    

                                                                                                                                          ПРЕДСЕДНИК 

                                                                                                                                                     ______________ 

                                                                                                                                           Томислав Митровић                                                                                                     


