На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Сл. Гласник РС» , бр. 129/07, члана
63. Закона о буџетском систему ( «Сл. Гласник РС», бр.54/2009 ,73/2010 101/2010, 101/2011,
93/2012, 62/2013,63/2013,108/2013 и 142/2014)) и члана 40. Статута општине Нова Варош, ( «
Службени лист општине Нова Варош « бр.10/2008), Скупштина општине Нова Варош, на
седници одржаноj 04.06.2015. године, донела је

ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА
ЗА 2015. ГОДИНУ ( III РЕБАЛАНС)

Члан 1.
На основу Одлуке о буџету општине Нова Варош зa 2015. годину бр. 06-34/2/2014 од
27.12.2014.годинe (« Службени лист општине Нова Варош» бр.9/2014), Првог ребаланса буџета
за 2015. годину број 06-17/35/2015-02 од 23.04.2015. године (« Службени лист општине Нова
Варош» бр.5/2015), Другог ребаланс буџета за 2015. годину бр. 06-17/37/2015-02 од
22.05.2015.год.(« Службени лист општине Нова Варош» бр.6/2015) и Решења о отварању нових
и увећању постојећих апропријација број: 400-3/561/215-01, врше се следеће измене и допуне:
У члану 1. Општи део- Текући приходи и примања-буџетска средства, износ од
"557.413.000,00" динара замењује се износом од "636.413.000,00" динара, а укупни приходи и
примања буџета остварени по основу продаје нефинансијске имовине (сви извори-без пренетог
вишка прихода), износ од „638.764.600,00“ динара замењује се износом од "717.764.600,00" дин.
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине, износ од
"713.064.600,00" замењује се износом од "792.064.600,00" динара.
Члан 2.
У члану 4. План прихода буџета за 2015. годину , врше се следеће измене и допуне:
На конту 713120 - Порез на имовину, износ од "32.000.000,00" динара замењује се
износом " 38.500.000,00" дин.,
На конту 741530-Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта, износ од
"100.000.000,00"дин. замењује се износом од "172.500.000,00" дин.
Укупни приходи од "633.413.000,00" динара (извор 01 и 13) замењују се износом од
"712.413.000,00" динара и укупни приход (сви извори) од "714.764.600,00" динара замењују се
износом од "793.764.600,00" динара.
Члан 3.
У члану 6. Издаци буџета по основним наменама, врше се следеће измене:
На конту 511- Зграде и грађевински објекти, износ од "150.000.000,00" дин. замењује се
износом од "229.000.000,00"дин( извор 01).
Члан 4.
У члану 7. Издаци буџета по функционалној класификацији , врше се следеће измене:
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На функцији 620-Развој заједнице , износ од "208.415.000,00" дин. замењује се
износом од"287.415.000,00"дин.
Члан 5.
У члану 8. Издаци буџета по програмима и програмским активностима , врше се следеће
измене:
На програму 1501-Локални економски развој, ПА 1501-0005- Финансијска подршка
локалном економском развоју износ од "68.500.000,00" дин. замењује се износом
од"30.000.000,00"динaра и додаје се ПА 1501-0002-Унапређење привредног амбијента у износу
од "117.500.000,00"дин.
Члан 6.
У члану 9. Планирани капитални издаци буџетских корисника у оквиру Капиталних
пројеката, врше се следеће измене и допуне:
На конту 511, ред.бр. Зграде и грађевински објекти, уместо текста "Куповина пословног
простора "Рекреатурса"Бгд.", стајаће "Куповина пословног простора", износ од "36.000.000,00"
дин. за 2015. годину замењује се износом од "115.000.000,00" дин. и додаје се износ од
"36.000.000,00" дин.за 2016.год.
Члан 7.
У члану 10. Посебан део, врше се измене и допуне расхода буџета и то:
У разделу 5 - Општинска управа, на функцији 620 –развој заједнице, програм 1501Локални економски развој, врше се следеће измене и допуне:
-на ПА 1501-0005-Финансијска подршка локалном економском развоју, износ од
"68.500.000,00" дин. замењује се износом "30.000.000,00" дин., у оквиру које остаје позиција 76.
За позиције 76.1 и 76.2 отвара се нова ПА 1501-0002-Унапређење привредног амбијента и
у оквиру њих се врше следеће измене:
-на позицији 76.1, конто.511 - Зграде и грађевински објекти, у описном делу брише се
"Рекреатурс Бгд", а износ од "36.000.000,00" дин. замењује се износом "115.000.000,00" .
- на позицији 76.2, конто 541-Земљиште, брише се описни део.
Члан 8.
Предвиђеним изменама утврђеним овом Одлуком, извршиће се одговарајуће измене
збирова у приходима и у расходима у табелама Одлуке о буџету за 2015. годину по свим
основама.
Члан 9.
Ова Одлука о ребалансу буџета оптшине Нова Варош, за 2015. годину ступа на снагу
даном доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број:06-17/51/2015-02 од 04.06.2015.године

ПРЕДСЕДНИК
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Скупштине општине
Бранислав Дилпарић

Образложење

Основ за доношење Одлуке о ребалансу општине Нова Варош за 2015. годину, садржан
је у одредбама члана 47. и 63. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике
Србије“, 54/2009 ,73/2010 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,63/2013,108/2013 и 142/2014)
којим је прописано да се ребалансом буџета, на предлог извршног органа локалне власти, који
усваја скупштина локалне власти, врши усклађивање прихода и примања и расхода и издатака
буџета на нижем, вишем или истом нивоу. Овом Oдлуком усклађивање прихода и расхода
буџета општине Нова Варош за 2015. годину врши се на вишем нивоу, за износ од 79.000.000,00
динара.
На приходној страни повећан је конто 713120-Порез на имовину за 6.500.000,00 динара и
конто 714530-Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта за износ од
72.500.000,00 динара.
На расходној страни за износ од 79.000.000,00 динара повећава се конто 511- Зграде и
грађевински објекти- куповина пословног простора, код Општинске управе, функција 620Развој заједнице, програм 1501- Локални економски развој.
Финансијска служба

