
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 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 и 73/2010)) и члана 40. Статута 

општине Нова Варош, ( « Службени лист општине Нова Варош « бр.10/2008), Скупштина 

општине Нова Варош, на седници одржаној 29.01.2013. године , донела је 

 

 

 

 

О Д Л У К У  

О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА 

ЗА 2013. ГОДИНУ ( I РЕБАЛАНС)   

 

 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о буџету општине Нова Варош za 2013. годину бр. 06-39/6/2013-02 од 

27.12.2012.годинe (« Службени лист општине Нова Варош» бр.10/2012), врше се следеће измене 

и допуне: 

 

 У члану 1. Општи део- Укупни приходи и примања буџета са нераспоређеним вишком 

прихода из претходних година( Буџет)  , износ од " 626.322.000,00» динара замењује се износом 

од  «660.171.937,75» дин. 

 

Члан 2. 
 У члану 4.План прихода буџета за 2013. годину врше се следеће измене и допуне: 

 Додаје се конто 321311-Нераспоређени вишак прихода из претходних година у износу 

од»33.849.937,75« дин. 

 

Члан 3. 

 У члану 6. Издаци буџета по основним наменама, врше се следеће измене: 

 

 На конту 423- Услуге по уговору,  укупан износ од "29.520.000,00" дин. замењује се 

износом  од"55.520.000,00"дин. 

  На конту 481- Дотације невладиним организацијама,  укупан износ од "11.158.000,00" 

дин. замењује се износом "19.007.937,75"дин. 

 

 

Члан 4. 
 У члану 8   . Посебан део, врше се измене и допуне расхода буџета и то: 

  

 У разделу 3 - Општинска управа, врше се следеће измене и допуне: 

 

 На функцији 620 -Развој заједнице, врше се следеће измене и допуне: 

 На позицији 60, конто 423000- Услуге по уговору,  укупан износ од "4.000.000,00" дин. 

замењује се износом "30.000.000,00" дин. 

 

 На функцији 810 -Услуге рекреације и спорта, врше се следеће измене и допуне: 

 На позицији 86, конто 481000 -Дотације спортским клубовима, износ од "6.000.000" дин. 

замењује се износом "13.849.937,75" дин. 
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Члан 5. 

 Предвиђеним изменама утврђеним у члану 4.ове Одлуке, извршиће се одговарајуће 

измене збирова у расходима буџета по функцијама, главама и разделима буџета. 

 

 

Члан 6. 

 Ова Одлука о ребалансу буџета  оптшине Нова Варош, за 2013. годину ступа на снагу 

даном  доношења, а објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош". 

 

 

 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 Број:06-3/1/2013-02од29.01.2013.године 

 

 

 

            ПРЕДСЕДНИК 

          Скупштине општине 

           _________________ 

          Бранислав Дилпарић 


