
 

 

 

 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (“Сл. гласник РС”, бр. 54/09,… 62/13 

исп. и 108/13), чланa 32. Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр 129/07 и 83/14- 

др.закон ) и чланa 41. стaв 1. тачка 1. Статута општине Блаце (”Сл. лист општине Блаце”, бр. 

7/08 и 8/13), Скупштина општине Блаце на седници одржаној дана 08.09.2014. године, донела је 

 

 

 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

ЗА 2014. ГОДИНУ 

 

 

 
ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

 

 

          У члану 1. Одлуке о буџету општине Блаце за 2014. године (“Сл. лист општине Блаце 

бр.4/11”) укупни приходи – примања у износу од  динара 312.165.657, замењује се износом од 

297.902.088 динара. 

 

 

Члан 2. 

 

 

          У члану 2. Одлуке о буџету део прихода – примања у износу од 112.898.000 динара, који 

се обезбеђује за финансирање јавних расхода преко посебних рачуна (образовање, култура, 

физичка култура, друштвена брига о деци социјална заштита), замењује се износом  113.762.694 

динара. 

                                 . 

  

Члан 3. 

 

 

         У члану 3. Одлуке о буџету део прихода - примања који се обезбеђује за финансирање 

комуналне делатности у износу од 78.149.000 динара замењује се износом    62.420.000 динара и 

распоређује се Фонду за грађевинско земљиште. 

  

Члан 4. 

 

 

У члану 4. Одлуке о буџету општине Блаце, износ Нераспоређеног вишка прихода и 

примања из ранијих година од 60.000.000 динара замењује се износом од 74.263.569 динара. 
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Члан 5. 

   

 У члану 7. Одлуке о буџету општине Блаце мењају се износи у табели рачуна финансирања, 

рачун финасирања садржи: 

  

 

ОПИС 

Износ 

у динарима 

А.РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,РАСХОДА И ИЗДАТАКА  

1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине 316.018.858 

1.1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: 316.018.858 

-буџетска средства 297.752.088 

-сопствени приходи 18.116.770 

-донације 150.000 

1.2.ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 0 

2.Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 390.282.427 

2.1.ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: 287.774.021 

-текући буџетски расходи 269.759.251 

-расходи из сопствених прихода 17.864.770 

-донације 150.000 

2.2.ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: 102.508.406 

-текући буџетски издаци 102.258.406 

-издаци из сопствених прихода   250.000 

-донације 0 

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ -74.263.569 

Издаци за набавку финансијске имовине  

УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ 0 

Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 0 

Примања од продаје финансијске имовине  

Примања од задуживања  

Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година 74.263.569 

Издаци за отплату главнице дуга  

НЕТО ФИНАСИРАЊЕ 74.263.569 

 

 

Члан 6. 

 

  У члану 8. Одлуке о буџету општине Блаце износ укупних прихода – примања од  

312.165.657 динара замењује се износом од 297.902.088 динара, а реализоваће се из следећих 

извора:  

 

Економ. 

класифик. 

  

П Р И М А Њ А 

 

Износ 

Структура 

у     % 

711000 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 79.030.000 26,53% 

713000 Порез на имовину 13.720.000 4,61% 

714000 Порези на добра и услуге 3.620.000 1,22% 

716000 Други порези 5.700.000 1,91% 

732000 Донације од међународних организација 150.000 0,05% 

733000 Трансфери од других нивоа власти 177.402.088 59.55% 

741000 Приходи од имовине 6.860.000 2,30% 

742000 Приходи од продаје добара и услуга 4.650.000 1,56% 

743000 Новчане казне и одузета имовинска корист 3.520.000 1.18% 
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744000 Текући добровољни трансфери од физичких и 

правних лица 

150.000 0,05% 

745000 Мешовити и неодређени приходи 3.000.000 1,01% 

771000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 100.000 0,03% 

921950 Примања од продаје домаћих акција и осталог 

капитала у кориаст нивоа општине 

  

                                                   Укупни приходи: 297.902.088 100.00% 

321311 Нерапоређени вишак прихода и примања из 

ранијих година 

74.263.569  

                                               Укупно: класа 7 и 3 372.165.657  

 Сопствени приходи буџетских корисника  18.116.770  

                                                            У к у п н о: 390.282.427  

 

Члан 7. 

 

У члану 9. Одлуке о буџету општине Блаце износ укупних расхода од 372.165.657 динара 

распоређује се на следећи начин: 

 

Економ. 

класифик. 

 

Р А С Х О Д И 

 

 Износ 

Структура 

у % 

41 Расходи за запослене 86.606.441 23.27% 

411 Плате и додаци запослених 65.462.178  

412 Социјални доприноси на терет послодавца 11.717.713  

414 Социјална давања запосленима 1.571.550  

415 Накнаде за запослене 3.232.000  

416 Накнаде, награде, бонуси и остали посебни 

расходи 

4.623.000  

42 Коришћење роба и услуга 108.877.920 29.26% 

421 Стални трошкови 47.490.300  

422 Трошкови путовања 676.000  

423 Услуге по уговору 19.790.376  

424 Специјализоване услуге 12.771.300  

425 Текуће поправке и одржавање 23.103.500  

426 Материјал 5.046.444  

45 Субвенције 8.250.000 2,22% 

451 Субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 

8.250.000  

46 Трансфери 11.179.299 3,00% 

463 Текуће донације и трансфери осталим нивоима 

власти 

11.179.299  

47 Социјална заштита 21.655.000 5,82% 

471 Помоћ у кући старим лицима 9.800.000  

472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 11.855.000  

48 Остали расходи 25.897.805 6,96% 

481 Дотације невладиним организацијама 18.412.805  

482 Порези, таксе и казне наметнуте од једног 

нивоа власти другом 

280.000  

483 Новчане казне и пенали по решењу суда 1.750.000  

484 Накнада штете услед елементарних непогода 5.355.000  

485 Накнада штете  100.000  

49 Административни трансфери 7.442.786      2,00% 
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494 Накнаде за социјалну заштиту   

499 Средства резерви 7.442.786  

51 Издаци за нефинансијску имовину  97.656.406 26,24% 

511 Зграде и грађевински објекти 88.799.406  

512 Машине и опрема  8.692.000  

513 Остала основна средства   

515 Књижевна и уметничка дела 165.000  

54 Природна имовина 4.600.000 1,24% 

541 Земљиште 4.600.000  

                                                              У к у п н о: 372.165.657  100.00% 

 

 

Члан 8. 

У члану 10. Одлуке о буџету општине Блаце мења се план капиталних издатака за 2014. 

2015. и 2016. годину, и утврђује се нови план: 

 

Ред. 

бр. 

Екон. 

Класиф. 

Опис Износ у динараима 

2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 6 

  А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ 69.799.406 90.464.503 69.598.207 

1. 511230 Зграде и грађевински објекти 27.753.906 53.814.503 35.000.000 

  Изградња пута Дом Трбуње-Марковићи 7.369.787   

  Изградња пута Ђуревац- засеок 

Живковићи 

 12.490.480  

  Изградња пута у Горњој Пребрези крак 

према споменику природе ,,Пребреза” 

 8.432.368  

  Изградња улице Војводе Степе  11.053.768   

  Изградња улице Јована Цвијића 4.209.787   

  Изградња пута у Криваји-крак пута 

Лукићи-Кандићи 1191м 

4.089.081 

 

9.891.655  

  Текуће поправке и одржавање улица 1.031.483   

  Изградња улице Видовданска  3.000.000  

  Изградња улице Косанчић Ивана   1.000.000  

  Изградња улице Стевана Немање  2.000.000  

  Изградња улице Добривоја Стошовића  4.000.000  

  Изградња пута у Г. Пребрези  13.000.000 15.000.000 

  Пројекција средстава за капиталне 

пројекте  за 2015 и 2016. годину 

  20.000.000 

2. 511220 Објекти за потребе образовања 6.000.000 15.000.000 12.948.207 

  Доградња и реконструкција зграде 

ПУ,,Наша радост” 

6.000.000 13.000.000 10.948.207 

  Реконструкција и капитално одржавање 

објеката образовања 

 2.000.000 2.000.000 

3. 511293 Отворени спортски и рекреациони 

објекти 

29.500.000 16.000.000 16.000.000 

  Изградња комплекса отворених базена у 

Блацу кроз више фаза 

28.500.000 15.000.000 15.000.000 

  Остали спортски и рекреациони објекти 1.000.000 1.000.000 1.000.000 

4. 511321 Одржавање зграда 287.500 350.000 350.000 

5. 511340 Одржавање водоводне мреже 158.000 300.000 300.000 

6. 511451 Пројектна документација 6.100.000 5.000.000 5.000.000 
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  Израда плана за постројење за 

пречишћавање отпадних вода и 

канализационе мреже 

 1.000.000  

  План генералне регулације 2.500.000   

  Урбанистичко пројектовање за 

регионални дистрибутивни трговачки 

центар 

 1.000.000  

  Пројекција средстава за пројектну 

документацију за 2014., 2015. и 

2016.годину 

3.600.000 3.000.000 5.000.000 

  Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 9.610.000 3.600.000 3.100.000 

1. 512 Машине и опрема 8.692.000 3.200.000 2.700.000 

  Опрема за копнени саобраћај 3.060.000 200.000 200.000 

  Административна опрема 5.105.000 3.000.000 2.500.000 

2. 515 Нематеријална имовина 165.000 400.000 400.000 

3. 541 Набавка грађевинског земљишта 1.600.000   

  Проширење градског гробља 1.600.000   

  В. РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ 22.000.000 59.975.000 53.030.000 

1. 511230 Изградња пута у Д. Драгуши-засеок 

Милинчић 0,8км 

 5.600.000  

  Изградња пута у Кутловцу 1,625 км  11.375.000  

  Изградња пута Г.Гргуре-Каљаја  5.000.000 10.000.000 17.000.000 

  Изградња пута у Чунгули 3,9км 4.000.000 11.000.000 12.000.000 

  Изградња пута у селу Врбовац 1,25км  4.000.000 4.750.000 

  Изградња пута у Музаћу  6.000.000 6.280.000 

  Изградња пута у Лазаревцу 1,2км  4.000.000 5.000.000 

2. 511240 Изградња и реконструкција водоводних 

система (Придворица, Церовица- 

Голички систем) 

10.000.000 5.000.000 5.000.000 

3. 541110 Накнада за експрописано земљиште 3.000.000 3.000.000 3.000.000 

 

 

 

ПОСЕБАН ДЕО 

 

Члан 9. 

 

          У члану 8. Одлуке износ укупних прихода – примања од   312.165.657 динара замењује се 

износом од 297.902.088 динара, а поједини приходи из Одлуке о буџету општине Блаце се 

мењају и износе: 

711100 – Порез на зараде , са 72.000.000 на 64.000.000                             (умањује се за 8.000.000) 

711120 – Порез на приходе од самосталних делатности, 6.500.000 на 6.000.000 

                                                                                                                             (умањује се за 500.000) 

711140 - Порез на приходе од имовине, са 1.500.000 на 1.800.000              (увећава се за 300.000)  

711190- Порез на друге приходе, са 7.500.000 на 7.000.000                          (умањује се за 500.000) 

713120- Порез на имовину, са 7.000.000 на 10.000.000                               (увећава се за 3.000.000) 

713310- Порез на наслеђе и поклон, са 100.000 на 200.000                           (увећава се за 100.000) 

713420-  Порез на капиталне трансакције, са 3.000.000 на 3.500.000           (увећава се за 500.000)                                                                                           

714547- Накнада за загађивање животне средине, са 200.000 на 100.000   (умањује се за 100.000) 

714560- Општинске и градске накнаде, 1.200.000 на 800.000                      (умањује се за 400.000) 

716000- Комунална такса на фирму, са 4.500.000 на 5.700.000                  (увећава се за 1.200.000) 

733150- Текући трансфери од других нивоа власти, са 162.765.657 на 163.402.088   
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                                                                                                                              (увећава се за 636.431) 

733150 – Текући остали трансфери од других нивоа власти, са 7.000.000  на 4.000.000 

                                                                                                                          (умањује се за 3.000.000) 

733250- Капитални трансфери од других нивоа власти, са 15.000.000 на 10.000.000 

                                                                                                                          (умањује се за 5.000.000) 

741150- Камате на средства буџета општине, са 2.000.000 на 2.800.000     (увећава се за 800.000) 

741533- Комунална такса за коришћење склободних површина, са 1.300.000 на 1.500.000 

                                                                                                                              (увећава се за 200.000) 

741536- Накнада за коришћење грађевинског земљишта од физичких лица, са 4.000.000 на 

2.000.000                                                                                                          (умањује се за 2.000.000) 

742251- Општинске административне таксе, са 2.000.000 на 1.500.000      (умањује се за 500.000) 

745151- Остали приходи у корист нивоа општине, са 4.000.000 на 3.000.000  

                                                                                                                          (умањује се за 1.000.000) 

 

 

Члан 10. 

 

           У члану 16. Одлуке износ средстава од 372.165.657 динара распоређује  се по 

корисницима на следећи начин:  

 

У разделу 1.Средства за рад СО и ОВ 

- позиција 3 -  Накнаде члановима комисија и осталим радним телима, са 638.000 на 2.718.000 

                                                                                                                          ( увећава се за 2.080.000) 

- позиција 4 – Трошкови платног промета, са 1.500.000 на 600.000            (умањује се за 900.000) 

- позиција 7 – Накнаде изабраним и именованим лицима, са 2.940.000 на 3.440.000 

                                                                                                                             (увећава се за 500.000) 

- позиција 8- Репрезентација,са 660.000 на 760.000                                        (увећава се за 100.000)  

- позиција 10 –Међународна сарадња,са 300.000 на 700.000                      (увећава се за 400.000) 

- позиција 11- Референдум за  самодопринос, са 520.000 на 146.400         (умањује се за 373.600)                                                                                                  

 

У разделу 3. Општинска управа 

- позиција 29 – Породиљско боловање, са 900.000 на 500.000                     (умањује се за 400.000) 

- позиција 30 – Боловање преко 30 дана, са 500.000 на 280.000                  (умањује се за 220.000) 

- позиција 31 – Отпремнине и помоћи, са 160.000 на 240.000                      (увећава се за 80.000) 

- позиција 34 – Услуге за електричну енергију, са 700.000 на 760.000     (увећава се за 60.000) 

- позиција 35 – Услуге за грејање – дрва, са 160.000 на 60.000                  (умањује се за 100.000) 

- позивија 36 – Услуге грејања – Централно грејање, са 750.000 на 800.000  

          (увећава се за 50.000) 

- позиција 38 – Телефони, са 550.000 на 510.000     (умањује се за 40.000) 

- позиција 39 – Мобилни телефони, са 380.000 на 420.000    (увећава се за 40.000) 

- позиција 41 – Услуге поште и доставе, са 180.000 на 200.000                     (увећава се за 20.000) 

- позиција 47 – Услуге и одржавање софтвера, са 560.000 на 570.000           (увећава се за 10.000) 

-позиција 48 – Котизација за стручно саветовање, са 60.000 на 110.000       (увећава се за 50.000) 

- позиција 50 – Услуге информисања (тендери и огласи), са 200.000 на 100.000                                        

           (умањује се за 100.000) 

- позиција 51  - Остале стручне услуге (Уговор о делу), са 750.000 на 250.000 

                                                                                                                         (умањује се за 500.000) 

- позиција 52 – Остале специјализоване услуге (повремени послови), са 540.000 на 340.000 

                                                                                                                         (умањује се за 200.000) 

- позиција 55 - Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај, са 400.000 на 500.000 

                                                                                                                           (увећава се за 100.000) 

- позиција 56 – Канцеларијски материјал, са 700.000 на 900.000               (увећава се за 200.000) 
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- позиција 61 – Материјал за чишћење, са 153.000 на 183.000                     (увећава се за 30.000) 

- позиција 62 – Машине и опрема, са 900.000 на 700.000                        (умањује се за 200.000) 

 

У разделу 4. Основна школа “Стојан Новаковић”  

- позиција 64 – Превоз радника у оквиру редовног рада, са 1.727.000 на 1.732.000 

                                                                                                                         (увећава се за 5.000)  

- позиција 66 – Трошкови платног промета и банкарских услуга,са 620.000 на 400.000 

                                                                                                                           (умањује се за 220.000) 

- позиција 67-  Електрична енергија, са 1.500.000 на 1.550.000                  (увећава се за 50.000)    

- позиција 68 – Дрва, са 650.000 на 450.000                                                  (умањује се за 200.000) 

- позиција 69 – Услуге централног грејања са 4.550.000 на 4.725.000    (увећава се за 175.000)  

- позиција 70 –Комуналне услуге, са 400.000 на 550.000    (увећава се за 150.000) 

- позиција 71 – ПТТ-телефон, марке, 180.000 на 160.000                               (умањује се за 20.000)                         

- позиција 72 – Осигурање имовине, са 155.000 на 145.400                         (умањује  се за 9.600) 

- позиција 73 – Осигурање радника, са 80.000 на 59.000                             (умањује се за 21.000) 

- позиција 74 – Дневнице за службена путовања, са 80.000 на 30.000        (умањује се за 50.000) 

- позиција 75 – Бензин, уље и друго, са 106.000 на 136.000                         (увећава се за 30.000) 

- позиција 76 – Услуге образовања и усавршавања запослених, са 350.000 на 220.000  

                (умањује  се за 130.000) 

- позиција 78 – Пакетићи, са 90.000 на 81.600                                                (умањује се за 8.400) 

- позиција 80 – Остале опште услуге, са 100.000 на 50.000   (умањује се за 50.000) 

- позиција 81 – Услуге спорта - хала, са  1.100.000 на 930.000                    (умањује се за 170.000) 

- позиција 84 – Услуге очувања животне средине, са 50.000 на 60.000     (увећава се за 10.000) 

- позиција 87 – Канцелариски материјал, са 300.000 са 250.000                   (умањује се за 50.000) 

- позиција 88 -  Стручна литература, са 160.000 на 135.000                          (умањује се за 25.000) 

- позиција 89 – Материјал за хигијену, са 160.000 на 170.000                      (увећава се за 10.000) 

- позиција 90 – Храна и пиће, са 40.000 на 70.000                                          (увећава се за 30.000) 

- позиција 92 – Потребе ученика социјалних случајева,са 50.000 на 20.000 (умањује се за 30.000) 

- позиција 93 – Такмичење ученика, са 180.000 на 138.000                           (умањује се за 42.000) 

- позиција 97 – Основна средства, са 1.500.000 на 1.800.000                         (увећава се за 300.000) 

 

У разделу 5. Средња школа 

- позиција 99 –  Превоз радника, са 750.000 на 1.000.000                              (увећава се за 250.000) 

- позиција 100 – Јубиларне награде, са 300.000 на 230.000                          (умањује се за 70.000) 

- позиција 101 –  Трошкови платног промета, са 300.000  на 200.000      (умањује  се за 100.000) 

- позиција 102 – Електрична енергија, са 300.000 на 260.000                    (умањује се за 40.000) 

- позиција 103 – Централно грејање, са 4.500.000 на 4.460.000                   (умањује се за 40.000) 

- позиција 104 – Водовод и канализација, са 580.000 на 480.000                (умањује се за 100.000) 

- позиција 106 – Интернет и слично, са 35.000 на 0                                         (умањује се за 35.000) 

- позиција 108 – Осигурање имовине, са 260.000 на 200.000                          (умањује се за 60.000) 

- позиција 109 – Осигурање запослених, са 62.000 на 18.700                         (умањује се за 43.300) 

- позиција 110 – Трошкови дневница на службеном путу, са 41.000 на 21.000  

                                                                                                                               (умањује се за 20.000) 

- позиција 111 – Трошкови превоза на службеном путу,са 50.000 на 60.000 (увећава се за 10.000) 

- позиција 112 – Трошкови смештаја на службеном путу, 25.000 на 8.000  (умањује се за 17.000) 

- позиција 114 -  Стручни испит, са 50.000 на 20.000                                    (умањује се за 30.000) 

- позиција 116 – Објављивање тендера и огласа, са 15.000 на 0                   (умањује се за 15.000) 

- позиција 117 – Репрезентација, са 20.000 на 35.000                                     (увећава се за 15.000) 

 

- позиција 122 – Текуће поправке и одржавање зграда, са 100.000 на 160.000  

                                                                                                                             (увећава се за 60.000)  

- позиција 123 – Одржавање опреме за пољопривреду, са 150.000 на 210.000 
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                                                                                                                              (увећава се за 60.000) 

- позиција 124 – Текуће поправке и одржавање опреме, са 230.000 на 180.000            

  (умањује се за 50.000) 

- позиција 125 – Канцеларијски материјал, са 80.000 на 100.000                   (увећава се за 20.000)  

- позиција 131 – Остали материјал за угоститељство, са 95.000 на 115.000  (увећава се за 20.000) 

- позиција 133 – Накнада из буџета-књиге за одличан успех,са 80.000 на 0 (умањује се за 80.000)  

- позиција 134 – Такмичење ученика, са 130.000 на 50.000                            (умањује се за 80.000) 

- позиција 135 – Остале накнаде за социјалну помоћ, са 20.000 на 50.000    (уваћава се за 30.000) 

- позиција 136 – Машине и опрема, са 1.260.000 на 1.560.000                      (увећава се за 300.000) 

 

Уводи се нова позиција 

- позиција 136/1 – Основна средства, економска класификација 512210, са 205.000                                                                                                                              

 

У разделу 6. Културни центар “Драинац” 

- позиција 140 – Социјална давања запосленима, са 25.000 на 0                 (умањује се за 25.000) 

- позиција 141 – Трошкови платног промета, са 70.000 на 40.000               (умањује се за 30.000) 

- позиција 142 - Електрична енергија, са 400.000 на 500.000                       (увећава се за 100.000) 

- позиција 143 – Централно грејање, са 720.000 на 970.000              (увећава се за 250.000) 

- позиција 157 – Издаци за курсеве страних језика, са 200.000 на 0            (умањује се за 200.000) 

- позиција 158 – Остале стручне услуге – хор, са 52.000 на 24.000              (умањује се за 28.000) 

- позиција  165 – Видовдански и топлички сусрети, са 21.000 на 0              (умањује се за  21.000) 

- позиција 166 – Ликовна секција, са  50.000 на 32.000                 (умањује се за 18.000) 

- позиција 167 – Ликовна колонија, са 90.000 на 83.300                                  (умањује се за 6.700) 

- позиција 168 – Књижевне манифестације, са 50.000 на 20.000                   (умањује се за 30.000) 

- позиција 169 – Изложба, са 30.000 на 10.000                                                 (умањује се за 20.000) 

- позиција 171 – Текуће поправке и одржавање зграде, са 130.000 на 30.000 

                                                                                                                             (умањује се за 100.000) 

- позиција 172 – Текуће поправке и одржавање зграде (мокри чвор и шминкерница), са 700.000 

на 450.000                                                                                                          (умањује се за 250.000) 

- позиција 174 – Текуће поправке и одржавање опреме, са 85.000 на 55.000  

                                                                                                                               (умањује се за 30.000) 

- позиција 176 – Бензин, са 20.000 на 0                                                             (умањује се за 20.000) 

- позиција 177 -  Материјал за културу, са 20.000 на 10.000                           (умањује се за 10.000) 

- позиција 179 – Алат и инвентар, са 25.000 на 5.000                                      (умањује се за 20.000) 

- позиција 183 – Опрема за културу, са 100.000 на 50.000                              (умањује се за 50.000) 

 

Уводи се нова позиција  

- позиција 139/1 – Отпремнина приликом одласка у пензију, економска класификација 414310, 

са 407.550 

- позиција 157/1 – Адвокатске услуге – правни заступник пред домаћим судовима, економска 

класификација  423521, са 60.000 

                                                                   

Измене у делу сопствених средстава: 

- позиција 139 – Инвалидност рада другог степена, са 265.000 на 135.000 (умањује се за 130.000) 

- позиција 142 – Електрична енергија, са 80.000 на 140.000                          (увећава се за 60.000) 

- позиција 152 – Трошкови дневница, са 15.000 на 5.000                              (умањује се за 10.000) 

-позиција 157 – Издаци за курсеве страних језика, са 50.000 на 0                (умањује се за 50.000) 

- позиција 160 – Услуге по уговору- Аматерско позориште, са 0 на 50.000 (увећава се за 50.000) 

-позиција 161 – Услуге по уговору-фолклор, са 300.000 на 350.000            (увећава се за 50.000)                                                 

-позиција 162 – Набавка филмова, са 50.000 на 100.000                                 (увећава се за 50.000) 

- позиција 164 – Програм за шљивијаду, са 20.000 на 50.000                        (увећава се за 30.000) 

- позиција 183 – Опрема за културу, са 70.000 на 20.000                               (умањује се за 50.000) 
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У разделу 7. Народна библиотека «Рака Драинац»   

- позиција 186 – Социјална давања запосленима, са 25.000 на 0                    (умањује се за 25.000) 

- позиција 188 – Платни промет, са 50.000 на 25.000                                      (умањује се за 25.000) 

- позиција 189 – Услуге за електричну енергију, са 40.000 на 50.000            (увећава се за 10.000) 

- позиција 197 – Трошкови дневница на службеном путу, са 22.000 на 0     (умањује се за 22.000) 

- позиција 198 – Трошкови превоза на службеном путу, са 7.000 на 15.000  (увећава се за 8.000) 

- позиција 199 – Трошкови смештаја на службеном путу, са 15.000 на 0     (умањује се за 15.000) 

- позиција 200 – Накнада за употребу сопственог возила, са 10.000 на 5.000 (умањује се за 5.000) 

- позиција 201 -  Услуге за израду и одржавање софтвера,са 126.000 на 0 (умањује се за 126.000) 

- позиција 202 – Издаци за стручни испит, са 13.000 на 10.200                    (умањује се за 2.800) 

- позиција 204 – Медијске услуге радио и ТВ, са 5.000 на 0                           (умањује се за 5.000) 

- позиција 208 – Канцеларијски материјал, са 18.000 на 30.000                     (увећава се за 12.000) 

- позиција 210 – Материјал за културу, са 44.000 на 29.000                           (умањује се за 15.000) 

- позиција 214 – Опрема за културу, 70.000 на 30.000                                    (умањује се за 40.000) 

 

У разделу 8. ЈП «Телевизија Блаце» 

- позиција 218 – Социјална давања запосленима, са 15.000 на 5.000           (умањује се за 10.000) 

- позиција 219 – Платни промет, са 30.000 на 15.000                                     (умањује се за 15.000)  

- позиција 220 – Интернет, са 20.000 на 16.000                                                (умањује се за 4.000) 

- позиција 222 -  Осигурање зграде и опреме, са 35.000 на 0                         (умањује се за 35.000) 

- позиција 225 – Трошкови дневница на службеном путу, са 15.000 на 0     (умањује се за 15.000) 

- позиција 226 – Трошкови превоза на службеном путу, са 5.000 на 0          (умањује се за 5.000) 

- позиција 227 – Накнада за употребу сопственог возила, са 20.000 на 30.000  

                                                                                                                                (увећава се за 10.000) 

- позиција 228 – Услуге по уговору РТВ, са 300.000 на 480.000                   (увећава се за 180.000) 

- позиција 229 – Репрезентација, са 15.000 на 20.000                                     (увећава се за 5.000) 

- позиција 230 – Остале услуге, са 90.000 на 170.000                                      (увећава се за 80.000) 

- позиција 231 – Текуће поправке и одржавање опреме,са 72.000 на 42.000(умањује се за 30.000) 

- позиција 233 – Бензин, са 15.000 на 0                                                             (умањује се за 15.000) 

- позиција 234 – Материјал за културу, са 52.000 на 22.000                           (умањује се за 30.000) 

- позиција 236 – Таксе, са 10.000 на 0                                                               (умањује се за 10.000) 

- позиција 237 – Опрема, са 263.000 на 163.000                                             (умањује се за 100.000)   

 

Уводи се нова позиција  

- позиција 237/1 – Основна средства, економска класификација  512210, са 70.000                                                                  

 

Измене у делу сопствених средстава: 

-позиција 227 – Накнада за употребу сопственог возила, са 0 на 5.000        (увећава се за 5.000) 

- позиција 230 – Остале услуге, са 80.000 на 75.000                                        (умањује се за 5.000) 

 

У разделу 9 Спортско туристичко трговински центар «Нирвана» 

- позиција 240 -  Отпремнине и помоћи, са 40.000 на 0                                   (умањује се за 40.000) 

- позиција 243 – Платни промет, са 70.000 на 50.000                                      (умањује се за 20.000) 

- позиција 244 – Услуге за електричну енергију, са 700.000 на 780.000       (увећава се за 80.000) 

- позиција 245 – Централно грејање, са 1.200.000 на 1.450.000                     (увећава се за 250.000) 

- позиција 246 – Услуге водовода и канализације, са 70.000 на 90.000       (увећава се за 20.000) 

- позиција 247 – Трошкови редовног одрж. и старања, са 52.000 на 22.000 (умањује се за 30.000) 

 

- позиција 262 -  Текуће поправке и одржавање зграда, са 2.000.000 на 800.000  

                                                                                                                          (умањује се за 1.200.000) 
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- позиција 265 -  Текуће поправке и одржавање администрат. Опреме за образовање, културу и 

спорт, са 32.000 на 0                                                                                          (умањује се за 32.000) 

- позиција 268 – Издаци за гориво, са 450.000 на 550.000                              (увећава се за 100.000) 

- позиција 269 – Канцеларија за младе, са 100.000 на 88.500                        (умањује се за 11.500) 

- позиција 272 – Материјал за чишћење, са 25.000 на 2.444                         (умањује се за 22.556) 

- позиција 281 – Рачунарска опрема, са 60.000 на 20.000                               (умањује се за 40.000) 

- позиција 282 – Опрема за спорт, са 32.000 на 0                                             (умањује се за 32.000) 

 

 

У разделу 10. Социјална заштита 

-  позиција 284 – Плате и додаци запослених,  са2.132.569 на 1.763.569  

                                                                                                                         (умањује се за 369.000) 

- позиција 286 – Социјални доприноси на терет послодавца, са 381.730 на 315.730  

                           (умањује се за 66.000) 

-  позиција 293 – Накнада из буџета за децу и породицу- Одрживи демографски развој, са 

1.000.000 на 850.000                                                                                        (умањује се за  150.000) 

- позиција 294 – Помоћ незапосленим породиљама, до навршене прве године живота детета , са 

4.000.000 на 4.050.000                                                                                        (увећава се за 50.000)                                                                                                                                                                                                       

                     

У разделу 11. Предшколска установа «Наша радост» 
- позиција 306 – Јубиларне награде, са 50.000 на 320.000                           (увећава се за 270.000) 

- позиција 307 -  Платни промет, са 130.000 на 90.000                                 (умањује се за 40.000)                                          

- позиција 313 – Осигурање имовине, са 35.000 на 39.393                            (увећава се за  4.393) 

- позиција 314 – Осигурање радника, са 25.000 на 20.607                              (умањује се за 4.393) 

- позиција 321 -  Текуће поправке и одржавање објеката, са1.900.000 на 1.466.000                          

                                                                                                                             (умањује се за 434.000) 

Уводи се нова позиција 

-позиција 335/1 – Административна опрема, економска класификација 512200, са 434.000 

 

У разделу 12.  Фонд за грађевинско земљиште 

- позиција 339 – Отпремнине и помоћи, са 7.000 на 0                                  (умањује се за 7.000) 

- позиција 340 -  Социјална давања запосленима, са 4.000 на 0                  (умањује се за 4.000) 

- позиција 341 -  Платни промет, са 240.000 на 180.000                              (умањује се за 60.000) 

- позиција 347 – Осигурање имовине, са 15.000 на 0                                     (умањује се за 15.000) 

- позиција 348 -  Осигурање запослених, са 15.000 на 0                                  (умањује се за 15.000) 

- позиција 352 -  Објављивање огласа и тендера, са 83.000 на 33.000           (умањује се за 50.000)  

- позиција 354 – Услуге по уговору о делу, са 109.000 на 50.000                   (умањује се за 59.000) 

- позиција 358 – Таксе, са 100.000 на 50.000                                                    (умањује се за 50.000) 

- позиција 360 – Улична и пуна расвета (електрична енергија), са 12.000.000 на 14.000.000 

                                                                                                                          (увећава се за 2.000.000) 

-позиција 361 – Чишћење јавних површина, са 5.500.000 на 7.500.000  (увећава се за 2.000.000) 

- позиција 362 – Чишћење снега, са 5.000.000 на 2.000.000                     (умањује се за 3.000.000) 

-позиција 365 – Текуће поправке и одржавање путева, са 6.000.000 на 9.000.000 

                (увећава се за 3.000.000) 

- позиција 367 – Текуће поправке и одржавање улица, са 1.500.000 на 1.100.000 

                            (умањује се за 400.000) 

-позиција 368 – Текуће поправке и одржавање сигнализације, са 1.600.000 на 1.000.000  

                                        (умањује се за 600.000)                                                  

- позиција 369 – Учешће у изградњи уличне расвете, са 1.200.000 на 1.400.000                     

                   (увећава се за 200.000) 

- позиција 375 – Изградња путева ,мостова,улица, тротоара..., са 25.429.000 на 9.000.000 

         (умањује се за 16.429.000) 
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-позиција 377 – Текуће поправке и одржавање уличне расвете, са 4.500.000 на 2.000.000 

          (умањује се за 2.500.000) 

У разделу 15.  Специјализоване услуге 

- позиција 383 – Рушење бесправно изграђених објеката, са 300.000 на 50.000  

                                                                                                                             (умањује се за 250.000) 

- позиција 384 – Сарадња са британским саветом, са 500.000 на 0              (умањује се за 500.000) 

- позиција 388 -  Противградна заштита, са 1.500.000 на 1.680.000              (увећава се за 180.000) 

- позиција 389- Геодетске услуге, са 1.400.000 на 400.000                         (умањује се за 1.000.000) 

- позиција 392 – Стипендије, са 2.700.000 на 3.370.000                                 (увећава се за 670.000) 

 

- позиција 394 – Новчане казне – пенали по решењу суда, са 500.000 на 1.750.000 

                                                                                                                           (увећава се за 1.250.000) 

- позиција 395 – Накнаде штете услед елементарних непогода, са 680.000 на 4.355.000 

                              (увећава се за 3.675.000) 

У води се нова позиција: 

- позиција 380/1 – Учешће у инвестиционом одржавању стамбених објеката, економска 

класификација, 423910, са 500.000 

-позиција 395/1 – Помоћ за отклањање последица ванредних околности- поплаве ,економска 

класификација 484110, са 1.000.000 

 

У разделу 16. Текуће донације и трансфери осталим нивоима власти. 

-позиција 396 – Текући трансфери (Дом здравља), са 3.350.000 на 6.850.000  

                 (увећава се за 3.500.000) 

- позиција 398 – Месне заједнице, са 500.000 на 1.680.000                        (увећава се за 1.180.000) 

- позиција 399 – Црвени крст, са 1.300.000 на 1.463.000                               (увећава се за 163.000) 

- позиција 401 – Удружење грађана и НВО са 650.000 на 800.000               (увећава се за 150.000) 

- позиција 409 – Спортски савез општине Блаце, са 11.495.000 на 13.935.000   

                                                                                                                           (увећава се за 2.440.000)  

                                                                                                                

 

У разделу 18 Капитална улагања. 

-позиција 417 – Путеви и улице,са 43.300.000 на 27.753.906                   (умањује се за 15.546.094) 

- позиција 419 – Објекти образовања, са 1.634.000 на 0                            (умањује се за 1.634.000) 

- позиција 420 – Спортски отворени објекти,са 8.000.000 на 29.500.000(увећава се за 21.500.000) 

- позиција 423 -  Пројектна документација, са 6.500.000 на 6.100.000        (умањује се за 400.000) 

 

 

                                          

Број: I-400-1110/14 

У Блацу, 08.09.2014. год. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БЛАЦЕ 

 

                ПРЕДСЕДНИК 

                                Златко Димитријевић 

 

                                                                                       


