
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 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 09.05.2013. године , донела је 

 

 

 

О Д Л У К У  

О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ  

ЗА 2013. ГОДИНУ ( II РЕБАЛАНС)   

 

 

Члан 1. 

 

На основу Одлуке  о буџету општине Нова Варош za 2013. годину бр. 06-39/6/2013-02 од 

27.12.2013.годинe (« Службени лист општине Нова Варош» бр.10/2012), Првог ребаланса буџета  

за 2013. годину број 06-3/1/2013-02  од 29.01. 2013.године (« Службени лист општине Нова 

Варош» бр.2/2013), врше се следеће измене и допуне: 

 У члану 1. Општи део-Приходи и примања буџета , износ од " 660.171.937,75» динара 

замењује се износом од  «797.071.937,75» дин. 

 

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

 

 На конту 711110-Порез Порез на зараде, износ од «139.000.000,00 дин. замењује се 

износом од « 142.900.000,00» дин 

 На конту 711120- Порез на приходе од самосталних делатности, износ од « 8.000.000,00 

дин. замењује се износом од « 10.000.000,00» дин 

 На конту 711140- Порез на приходе од имовине, износ од « 4.000.000,00 дин. замењује се 

износом од « 6.000.000,00» дин 

 На конту 711190- Порез на друге приходе, износ од « 9.000.000,00 дин. замењује се 

износом од « 12.000.000,00» дин 

 На конту 713120- Порез на имовину, износ од « 37.000.000,00 дин. замењује се износом 

од « 38.000.000,00» дин 

  На конту 733150-Текући трансфери од других нивоа власти у корист општине, износ од « 

229.360.000,00 дин. замењује се износом од « 268.360.000,00» дин 

 На конту 741530 - Накнада за коришћ.прост. и грађевин.земљишта, износ од 

«37.500.000,00 дин. замењује се износом од « 113.300.000,00» дин 

 На конту 742250- Таксе у корист нивоа општине ,износ од «1.000.000,00 дин. замењује се 

износом од « 2.000.000,00» дин 

 На конту 742350- Приходи општинских органа од споредне прод.добара и услуга    

.(средства  из сопств. извора- извор 04), износ од « 46.133.000,00 дин.(средства  из сопств. 

извора- извор 04) замењује се износом од « 50.333.000,00» дин 

  На конту 743320- Приходи од новчаних казни за пректшаје у корист општине, износ од « 

4.500.000,00 дин. замењује се износом од « 5.500.000,00» дин 

 На конту 745150- Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа општине, износ од « 

5.000.000,00 дин. замењује се износом од « 8.000.000,00» дин. 
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 Додаје се нови конто 813150-Примања од продаје осталих осн.средс. у корист нивоа 

општине у износу од од «1.000.000,00»дин  

 

Члан 3. 
 У члану 7   . Посебан део, врше се измене и допуне расхода буџета и то: 

  

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

 На функцији 130 -Опште услуге , врше се следеће измене и допуне: 

 После позиције 49 отвара се нова позиција 49.1, 621- Набавка домаће финансијске 

имовине, конто 621900- Набавка домаћих акција и осталог капитала (Учешће у капиталу) у 

износу од 900.000,00 динара 

 На функцији 420- Пољопривреда,  врше се следеће измене и допуне: 

 На позицији 82, конто 424-Специјализоване услуге (Противградна заштита), износ од 

"500.000,00" динара замењује се износом од "1.900.000,00" динара 

 На функцији 700-Здравствена заштита-Дом здрављаНова Варош и Одељење 

болнице Нова Варош, врше се следеће измене и допуне: 

 На позициј 85, конто 4642- Капиталне донације организацијама обавезног социјалног 

осигурања,  износ од "4.275.000,00"дин замењује се износом од "1.275.000,00 "динара 

 На функцији 090- Социјална заштита неквалификована на другом месту- Центар за 

социјални рад , врше се следеће измене и допуне: 

 На позицији 87, конто 4631- Текући трансфери осталим нивоима власти додаје се нови 

став: 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета- боравак деце на мору у износу од 

"1.000.000,00" динара  

 На функцији 810- Физичка култура- Спортски савез Нова Варош, врше се следеће 

измене и допуне: 

 На позицији 86, конто 481- Дотације спортским клубовима, износ од "13.849.937,75" 

динара, замењује се износом од "23.849.937,75" дин 

 На функцији 473 -Туризам - ТСЦ "Златар" Нова Варош, врше се следеће измене и 

допуне: 

 На позицији 137, конто 421300- Комуналне услуге, износ од "100.000,00" дин. замењује 

се износом  од"500.000,00" дин. 

 На позицији 137, конто 421400- Услуге комуникације- планирана средства из осталих 

извора, износ од "100.000,00" дин. , замењује се износом  од"300.000,00" дин. 

 На позицији 137, конто 421600- Закуп опреме за спорт, износ од "1.000.000,00" дин. 

замењује се износом  од"100.000,00" дин. 

 На позицији 137, конто 421900-Остали трошкови,- износ од "50.000,00" дин. замењује се 

износом од 550.000,00" динара а  планирана средства из осталих извора,  износ од "100.000,00" 

дин.- замењује се износом  од"500.000,00" дин. 

 На позицији 139, конто 423400- Услуге информисања , износ од "600.000,00" дин. 

замењује се износом од "3.600.000,00" дин. 

 На позицији 139, конто 423900- Остале опште услуге , износ од "510.000,00" дин. 

замењује се износом од "4.510.000,00" дин. а износ"11.500.000,00" дин.-планирана средства из 

осталих извора , замењује се износом од "15.000.000,00" дин. 

 На позицији 140, отвара се нови конто 424300-Медицинске услуге, средства из осталих 

извора,  у изно од "100.000,00" дин.  

 На позицији 140, конто 424900- Остале специјализоване услуге  , износ од "2.090.000,00" 

дин. замењује се износом од "3.190.000,00" дин.  

 На позицији 141, конто 425100- Текуће поправке и одржавање објеката , износ од 

"1.000.000,00" дин. замењује се износом од "26.000.000,00" дин. 
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 На позицији 141, конто 425200- Текуће поправке и одржавање опреме , износ од 

"1.000.000,00" дин. замењује се износом од "3.500.000,00" дин. 

 На позицији 142, конто 426100- Административни материјал, износ од "110.000,00" дин. 

замењује се износом  од"660.000,00" дин. 

 На позицији 142, конто 426900- Материјал за посебне намене, износ од "300.000,00" дин. 

замењује се износом  од"3.800.000,00" дин. 

 На позицији 147 отвара се нови  конто 511300 -Капитално одржавање зграда и објеката, у 

износу од "30.000.000,00" дин. 

 На позицији 148, конто 512000- Машине и опрема , износ од "3.350.000,00" дин. замењује 

се износом  од"25.100.000,00" дин. 

 Отвара се нова позиција 148.1, конто 515100-Нематеријална имовина (Компјутерски 

софтвер) у износу од "1.000.000,00"динара  

 На функцији 451- Локални путеви и улице- Дирекција за грађевинско земљиште и 

изградњу општине , врше се следеће измене и допуне: 

 На позицији 185, конто 511- Изградња локалних путева и улица- у селу  , износ од 

"25.000.000,00" дин. замењује се износом  од"45.000.000,00" дин. 

 На позицији 185, конто 511- Изградња локалних путева и улица- у граду  , износ од 

"25.000.000,00" дин. замењује се износом  од"28.000.000,00" дин. 

 На функцији 620- Развој заједнице- Дирекција за грађевинско земљиште и 

изградњу општине , врше се следеће измене и допуне: 

 На позицији 182, конто 512- Машине и опрема, износ од "5.000.000,00" дин. замењује се 

износом од "12.000.000,00"динара 

 

 

Члан 4. 

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

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

 

 

Члан 5. 

 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: 06-12/2/2013-02 од 09.05.2013.године 

 

 

 

 

            ПРЕДСЕДНИК 

          Скупштине општине 

           _________________ 

          Бранислав Дилпарић 
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О б р а з л о ж е њ е 

 

 
Основ за доношење Одлуке о ребалансу општине Нова Варош за 2013. годину,  

садржан је у одредбама члана 47. и 63. Закона о буџетском систему („Службени 

гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12) 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 2013. годину 

врши се на вишем нивоу, за износ од 132.700.000,00 динара за средства из буџета 

и 4.200.000,00 динара за средства из осталих извора (сопствена средства), односно 

са обима буџета од 660.171.937,75 динара на новопројектовани обим буџета од 

797.071.937,75 динара за 2013. годину, што представља повећање за 20,74%.  

Ребалансом буџета извршена је  корекција прихода и расхода чија је динамика 

остваривања показивала одступање у односу на планиране износе. 

 


