
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  

НАЦРТА  ДРУГОГ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА   

ОПШТИНЕ ГАЏИН ХАН  ЗА 2022. ГОДИНУ  

 

     Припрема и доношење ребаланса буџета општине Гаџин Хан за 2022. годину врши се на 

основу Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14,68/15 – др. закон,103/2015,99/2016,113/2017, 

95/2018,31/2019,72/2019 и 149/2020), Закона о финансирању локалне самоуправе,Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007,83/2014-др.закон,101/2016-

др.закон и 47/2018), Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 

62/2006 , 47/2011, 93/2012,...,83/2016,...,95/2018-др.закон),Упутства за припрему одлуке о буџету 

локалне власти за 2022. годину и пројекција за 2023. и 2024. годину, Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем и Упутства за припрему одлуке о 

другом ребалансу буџета општине Гаџин Хан за 2022. годину. 

     Чланом 63. Закона о буџетском систему (у даљем тексту:Закон) дефинисано је да се 

ребалансом буџета врши усклађивање прихода и примања и расхода и издатака буџета на 

нижем, вишем или истом нивоу.Циљ и основна  сврха израде другог ребаланса буџета је 

корекција и свођење апропријација прихода и примања на њихов реално остварљив ниво, 

односно корекција и свођење апропријација расхода и издатака на њихов реално извршив 

ниво.Практично циљ је да се корекцијом апропријација расхода и издатака, пре свега наниже,  

усклади укупан износ расхода и издатака са остваривим приходима, односно да се разлика 

између нивоа планских расхода и издатака на једној страни и остваривих прихода и примања  

на другој страни што је више могуће смањи. Такође, нужне су и извесне корекције планских 

величина прихода и поримања и расхода и издатака и навише. Нацртом другог ребаланса 

буџета за 2022. годину извршено је усклађивање прихода и примања и расхода и издатака на 

значајно нижем нивоу у односу на Одлуку о буџету општине Гаџин Хан за 2022. годину 

(„Службени лист града Ниша“, бр. 116/21 и 89/22) (у даљем тексту:Одлука).  

     Обим буџета је смањен за 45.095.000 динара укупно из свих извора финансирања.Највише су 

смањена средства донација од међународних организација у износу од 41.864.000 динара. Из 

буџетских средстава општине (извор 01) смањење је такође значајно и износи  39.153.000 

динара,док смањење из свих осталих извора износи  5.942.000 динара.  
 

ПРОМЕНЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

 

Промене прихода и примања по економским класификацијама  

 

    Приходи су смањени укупно за износ од 45.905.000 динара.Највеће је смањење код донација 

од међународних организација на економској класификацији 732 које износи 41.864.000 динара 

као последица неизвршавања два пројекта веће вредности и то:пројекта социјалног карактера 

„Достојанствен просперитет-ми смо заједно“ и пројекат по називом „Наша заједничка 

будућност“,односно код пројекта изградње базена у Д.Душнику.Највеће повећање је код 

тарансфера од другог нивоа власти на економској класификацији 733 у износу од +29.975.000 

динара , као последица уплате средстава бна име учешћа надлежног министарства за пројекат 

"Енергетска санација-унапређење енергетске ефикасности објекта основне школе „Витко и 

Света“ у Гаџином Хану" иако је пројеката у фази јавне набавке ,тј.избора најповољнијег 

понуђача, односно извођача радова. 

 
 
 



Табела 1.                                                                                                                             У хиљадама динара 

 
 

 

 
Конто 

 

 
Опис 

Средст. из 
буџета  

општине и 
осталих 

извора 
ПРВИ РЕБ. 2022. 

 

 
+/- 

Средст. из 
буџета  

општине и 
осталих 

извора 
ДРУГИ РЕБ. 2022. 

311700 Пренета неутрошена средства из ран.год.    

311712 Пренета неутрошена сред. за посеб.намене  12.223 -3.493 8.730 

 Укупно 311000 12.223 -3.493 8.730 

321300 Нераспоређени вишак прихода и 

примања или дефицит  из ранијих година 

   

321311  Нераспоређен вишак прихода и примања 

из ранијих година  

0 +9.440 9.440 

 Укупно 311000 0 +9.440 9.440 

711000 Порез на доходак, добит и капиталне 

инв. 

   

711110 Порез на зараде 77.700 +2.300 80.000 

711120 Порез на приходе од самосталне делатности 17.500 +500 18.000 

711140 Порез на приходе од имовине 227 +73 300 

711190 Порез на друге приходе 6.373 +627 7.000 

  Укупно 711000 101.800 +3.500 105.300 

713000 Порез на имовину    

713120 Порез на имовину 22.000 -10.000 12.000 

713310 Порез на наслеђе и поклон 1.500 -300 1.200 

713420 Порез на капиталне трансакције 4,295 -605 3.690 

  Укупно 713000 27.795 -10.905 16.890 

714000 Порез на добра и услуге    

714510 Порези,таксе и накнаде на моторна возила 4.000  4.000 

714540 Накнада за коришћење добара од општег 

интереса 

200 -170 30 

714560 Општинске и градске накнаде 1.500 0 1.500 

714570 Општинске и комуналне таксе  185 -185 0 

  Укупно 714000 5.885 -355 5.530 

716000 Други порези    

716110 Комунална такса на  фирму 7.000 -3.400 3.600 

  Укупно 716000 7.000 -3.400 3.600 

732000 Донације од међународних организација    

732150 Текуће донације од међународних 

организација у корист нивоа општине 

25.327 -22.864 2.463 

732250 Капиталне донације од међународних 

организација у корист нивоа општине 

19.000 -19.000 0 

 Укупно 732000 44.327 -41.864 2.463 

733000 Трансфери од других нивоа власти 25.327 -22.864 2.463 

733150 Текући трансфери од других нивоа власти у 

корист нивоа општина 

168.627 -9 168.618 

733250 Капитални трансфери од других нивоа 

власти у корист нивоа општина 

12.517 +29.984 42.501 

  Укупно 733000 181.144 +29.975 211.119 



 
Промене прихода и примања по изворима финансирања 

 

Табела 2.                                                                                                                     У хиљадама динара 

741000 Приходи од имовине    

741150 Камате на сред. консол. рач. трезора општ. 100 -100 0 

741250 Дивиденде буџета општине 150 -150 0 

741410 Приходи од имовине која припада 

имаоцима полисе осигурања  

100 -100 0 

741520 Накнада за коришћење шумског и 

пољопривредног земљишта 

220 -20 200 

741530 Накнада за коришћење простора и 

грађевинског земљишта 

42.833 -5.928 36.905 

741590 Накнаде за заштиту животне средине  400 -160 240 

  Укупно 741000 43.803 -6.458 37.345 

742000 Приходи од продаје добара и услуга     

742150 Приходи од продаје добара и услуга или 

закупа од стране трж. организац. у корист 

нивоа општине 

6.604 

 

-5.814 790 

742250 Таксе у корист нивоа општине 525 +100 625 

742350 Приходи општинских органа од споредне 

продаје добара и услуга које врше државне 

нетржишне  јединице 

300 -20 280 

  Укупно 742000 7.429 -5.734 1.695 

 

743000 

 

Новчане казне и одузета имовинска 

корист 

   

743320 Приходи од новчаних казни за саобраћајне 

прекршаје 

2.000 -2.000 0 

743350 Приходи од новчаних казни за прекршаје у 

корист нивоа општине 

100 -100 0 

  Укупно 743000 2.100 -2.100 0 

745000 Мешовити и неодређени приходи    

745150 Мешовити и неодређени приходи у корист 

нивоа општине 

15.179 -13.701 1.478 

  Укупно 745000 15.179 -13.701 1.478 

911000 Примања од домаћих задуживања     

911450 Примања од задуживања од пословних 

банака у земљи у корист нивоа општина  

 

 

  

  Укупно 911000    

 УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 448.685 -45.095 403.590 

 

 

Извор  

шифра 

 

 

Опис 

Средства 

планирана 

у   I  

ребалансу 

буџета 

2022.год. 

Промена 

средстава 

по  

изворима 

+/- 

Средства 

планирана  

у II 

ребалансу 

буџета за 

2022 .год. 

01  Приходи  буџета општине  373.434 -39.153 334.281 

06 Донације од међународних организација 44.327 -41.864 2.463 

07 Трансфери од других нивоа власти 18.701 +29.975 48.676 



 

 

ПРОМЕНЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

 

Промене расхода и издатака по економским класификацијама 

 

Табела 3.                                                                                                                      У хиљадама динара 

Екон. 

клас. 
ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

Укупна 

јавна 

средства 

први 

ребаланс 

Промене 

+/- 

Укупна 

јавна 

средства 

други 

ребаланс 

1 2 3 4 5 

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ (371.617+1.180-51) 372.746 -40.081 332.665 

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 72.678 -466 72.212 

411 Плате и додаци запослених 56.929 -390 56.539 

412 Социјални доприноси на терет послодавца 9.186 -43 9.143 

413 Накнаде у натури (превоз) 1.082 +16 1.098 

414 Социјална давања запосленима 750 +42 792 

415 Накнаде за запослене 4.121 -47 4.074 

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи (тбр.+69) 610 +25 566 

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (210.854+1.180) 212.360 -34.690 177.670 

421 Стални трошкови (42.637+ТБР. 31) 42.668 -385 42.283 

422 Трошкови путовања  853 -499 354 

423 Услуге по уговору (53.675 +ТБР.+195) 53.870 -15.764 38.106 

424 Специјализоване услуге (6.957+ТБР.+100) 7.057 -1.800 5.257 

425 Текуће поправке и одржавање  85.189 -1.583 83.606 

426 Материјал  (21.543+ 1.180) 22.723 -14.659 8.064 

440 ОТПЛАТА КАМАТА 26 -18 8 

444 Пратећи трошкови задуживања 26 -18 8 

450 СУБВЕНЦИЈЕ 12.500 +1.177 13.677 

4511 

Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и 

организацијама                                                                 
4.000 +1.677 5.677 

4512 

Капиталне субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама                                                                 
2.000 -500 1.500 

454 Субвенције приватним предузећима 6.500 0 6.500 

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 44.419 -3.196 41.223 

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 33.975 +102 34.077 

4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 475 -50 425 

464 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 9.969 -3.248 6.721 

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ  (1.800 +ТБР. 60) 1.860 +200 2.060 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 1.860 +200 2.060 

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 22.745 -1.430 21.315 

481 Дотације невладиним организацијама 18.044 -1.663 16.381 

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 775 -405 370 

483 Новчане казне и пенали по решењу судова (1.200+ТБР.897) 2.097 +1.038 3.135 

10 Примања од домаћих задуживања 0 0 0 

13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 5.015 +5.976 10.991 

15 Неутрошена средства донација из претходних година 29 0 29 

17 Неутрошена средстав трансф. од других нивоа власти 7.179 -29 7.150 

  Укупна средства из свих извора: 448.685 -45.095 403.590 



484 

Накнада штете за повреде или штету насталу услед 

елементарних непогода или других природних узрока 
1 0 1 

485 

Накнада штете за повреде или штету нанету од стране 

државних органа 
1.828 -400 1.428 

490 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА 6.158 -1.658 4.500 

499 Административни трансфери из буџета - средства резерве 6.158 -1.658 4.500 

500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ  (75.888 +ТБР. 51) 75.939 -5.014 70.925 

510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 68,639 -3.714 64.925 

511 Зграде и грађевински објекти (46.088+ТБР.51) 46.139 -2.413 43.726 

512 Машине и опрема 21.580 -1.301 20.279 

513 Остале некретнине и опрема 769 0 769 

515 Нематеријална имовина 151 0 151 

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 7.300 -1.300 6.000 

541 Земљиште 7.300 -1.300 6.000 

  УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ (447.505+1.180) 448.685 -45.095 403.590 

 
     Из табеле 3. видимо да јсу рекући расходи (класа 4) смањени значајно за износо око 

40.милиона динара што ће за резултат имати реалније извршење расхода и издатака.При том, 

највеће смањење је на категорији 420 – Коришћење услуга и роба за износ приближно 37 

милиона динара.Ова категорија расхода има и највеће учешће у текућим расходима буџета 

(преко 50%) а такође и највеће учешће у укупном буџету (око 44%).У првом ребалансу буџета  

учешће ове категорије расхода је било и веће. У оквиру  категорије 420  највеће смањење је на 

на економским класификацијама 423 – Услуге по уговору  које износи -15.764.000 динара и 426 

–Материјал – смањена су средства за износ од 14.659.000 динара. Значајна смањења средства на 

претходне две економске класификације је последица неизвршавања два пројекта велике 

вредности у текућој 2022. години са значајним учешћем управо ове две врсте расхода. Ради се о 

пројекту социјалног карактера „Достојанствен просперитет-ми смо заједно“ којије брисан  из 

буџета где је смањење на економској класификацији 423 највеће и износи – 10.640.000 динара и 

док је на пројекту под називом „Наша заједничка будућност“, а који се односи на изградњу 

базена у Доњем Душнику смањење на економској класификацији 423 износи -3.556.000 динара. 

На економској класификацији 426 имамо највеће смањење или тачније брисање апропријације у 

износу -12.900.000 динара  такође на пројекту „Достојанствен просперитет-ми смо заједно“ који 

се није извршавао у 2022. години. 

 

    Најавеће смањење код капиталних издатака је на економској класификацији 511 – Зграде и 

грађевински објекти,а која се односи на непосредну изградњу објеката, управо је код пројекта 

„Наша заједничка будућност“ , односно код пројекта изградње базена у Д.Душнику где је 

брисана апропријација у износу од 27.900.000 динара, што је и највеће смањење. Међутим, ово 

смањење је анулирано непланираним, са наше стране,повећањем од 25.684.000 динара на 

пројекту  "Енергетска санација -унапређење енергетске ефикасности објекта основне школе 

„Витко и Света“ у Гаџином Хану" на економској класификацији 511. Ово непланирано 

повећање је последица уплата учешћа надлежног министарства у целокупном износу од 

29.984.000 динара на уполатни рачун општине Гаџин Хан иако нису ни започети радови.Ради 

успостављања буџетске равнотеже унет је и издатак на расходној страни пројекта, истовремено 

и буџета, што нам донекле кавари првобитни циљ смањења обима буџета испод 400 милиона 

динара, што би било ралније у односу на оствариве приходе до краја текуће године.Наравно да 

неће бити извршења на расходној страни овог пројекта. 

 

 

 



 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПО КОРИСНИЦИМА 

 

РАЗДЕО 1 – Скупштина општине  

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

ПА:2101-0001- Функционисање скупштине  

Функција 110 –Извршни и законодавни органи , ... 

 

     Апропријација за редовно функционисање Скупштине општине увећана је ya 155.000 динара 

и износи 12.078.000 динара.Опредељена средстава за бруто зараду и доприносе на терет 

послодавца за председника скупштине, заменика председника скупштине и секретара 

скупштине за 12 месеци на контима групе 411 и 412  увећана су за 23.000 динара и износе 

5.448.000 динара. 

     На економској класификацији 422000  која се односи на  расходе за службена путовања није 

коришћена текуће године те је сведена на износ од 7 хиљаду динара (смањење -43.000 динара).  

     На економској класификацији 423000 опредељена су додатна средства у износу од +204.000 

динара и то: на економској класификацији 423500 –Стручне услуге опредељено је додатних 

380.000 динара на име редовног рада скупштине – одржавања седница и рада комисија, док је 

смањење за -176.000 динара извршено на економској класификацији 423400 – Услуге 

информисања.Апропријација на економској класификацији 424300 - Медицинске услуге је 

избрисана јер није коришћена.Апропријација за матријал за образовање на економској 

класификацији 426300 је смањена за 9.000 динара. 

 

РАЗДЕО 2 – Председник општине  

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

ПА:2101-0002 - Функционисање извршних органа   

Функција 110 –  Извршни и законодавни органи , ...  

 

       На разделу 2  апропријација за редовно функционисање директног корисника буџета 

Председника општине увећана је укупно за 351.000 динара и износи 8.306.000 динара. 

Планирани  расходи за плате и доприносе на терет послодавца за 12 месеци за председника и  

заменика председника општине у износу од 3.610.000 динара (конта 411 и 412) увећани су за 

24.000 динара и у овом ребалансу износе 3.634.000 динара.  

     За трошкове службених путовања у иностранству планиран  износ од 30.000 динара (конто 

422) брисан  је у потпуности у износу од 30.000 динара, тако да је апропријација сведена на 

расходе за службена путовања у земљи и изнои 149.000 динара (на овом конту планирана су и 

средства за електронску наплату путарине). Услуге по уговору  (423) у овом ребалансу увећана 

су за 375.000 динара и износи 3.220.000 динара.  

     За угоститељске услуге (4236) смањена су средства за 55.000 динара тако да апропријација за 

угоститељске услуге износи 1.205.000 динара.Највећа промена је на апропријацији за 

репрезентацију која је увећана за за 430.000 динара и износи 1.230.000 динара. Апропријација 

на економској класификацији 424300 - Медицинске услуге је избрисана јер није било потребе за 

овом врстом услуга. 

 

РАЗДЕО 3 – Општинско веће  

ПРОГРАМ 16: ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

ПА:2101-0002- Функционисање извршних органа   

Функција 110 –Извршни и законодавни органи , ... 

 



          На разделу 3  планирани расходи за плате и доприносе на терет послодавца (економска 

клсификација 411 и 412) за три изабрана лица општинског већа за 12 месеци у износу од 

3.509.000 динара по првом ребалансу увећана су за износ од +21.000 динара и износе 3.530.000 

динара.  

          Средства за накнаде за превоз на посао и са посла увећана су за износ од +6.000 динара. 

Апропријација на економској класификацији 424300 - Медицинске услуге је сведена на износ 

од 1.000 динара је није било потребе за овом врстом услуга у текућој години (-19.000 

динара).Укупна апропријација је повећана за свега 8.000 динара. 

 

РАЗДЕО 4 – Општински правобранилац  

ПРОГРАМ 15- ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

ПА:0602-0004 - Општинско правобранилаштво 

Функција 330 - Судови 

 

     На разделу 4 планирана средства за плату и доприносе на терет послодавца за 12 месеци за 

општинског правобраниоца на економским класификацијама 411 и 412 у износу од 1.818.000 

динара увећана су за +8.000 динара тако да маса средстава за плату правобраниоца износи 

1.826.000 динара.  

     Планирана средства за превоз на посао и са посла на економској класификацији 415 у 

укупном износу од 149.000 динара за 12 месеци (локална+градска карта) смањена су за износ од 

-15.000 динара.Трошкови службених путовања у земљи у износу од 10.000 динара су избрисана  

јер није било коришћења ових средстава у текућој години.Укупна апропријација смањена је за -

17.000 динара и износи 2.011.000 динара. 

 

 

РАЗДЕО 5 – ОПШТИНСКА УПРАВА   

ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА  

ПА: 0902-0020 – Подршка рађању и родитељству 

Функција 040-Породица и деца  

   

     На конту 472  планирана средства за реализацију права на финансијску  помоћ укупно oкo 32 

породицa са новорођеним дететом и право бесплатног смештаја у предшколској установи. 

Одлуком планирана средства  у износу од 1.600.000 динара увећана су у овом ребалансу за још 

200.000 динара,а на основу извршења текуће године и очекиваног извршења до краја текуће 

2022. године. 

 

Пројекат:0902-4001: “Програм подршке породицама у ризику од одвајања деце – 

ПОДСТИЦАЊЕ“ 

Функција 040-Породица и деца 

 

     Пројекат  планиран на основу Уговора о донацији бр. 400-115/21-I-2 сачињеног дана 05.маја 

2021. године између Канцеларије Уједињених нација за пројектне услуге ( „УНОПС“) и 

Општине Гаџин Хан је завршен у текућој 2022.години и првим ребалансом планске величине су 

сведене на ниво извршених расхода тако да у овом ребалансу нема промена. 

 

Пројекат 0902-4002:“Достојанствен просперитет –ми смо заједно“         

Функција 060- Становање        

 

     У одлуци о буџету за 2022. годину овај пројекат је планиран на основу Уговора о донацији 

бр.55-400-361/21-I закљученог дана 02. јула 2021. године између Канцеларије Уједињених 



нација за пројектне услуге („УНОПС“) и Општине Гаџин Хан.Вредност пројекта износи 

268.998,79 УСД.Учешће донатора износи 223.000 УСД (82,90%) , док је учешће општине Гаџин 

Хан 45.998,79 УСД (17,10%). Пројекат је планиран као двогодишњи у трајању од 02. јула 

2021.године до 31.октобра 2022. године. Међутим,пројекат није реализован у уговореном року и 

није продужено трајање пројекта, те су у овом ребалансу средства опредељена за пројекат у 

укупном износу од 25.520.000 динара сведена на ниво извршених расхода од 1.695.000 динара. 

Апропријација је смањена за укупно -23.825.000 динара и то: буџетска средства општине (извор 

01) смањена су за износ од -2.911.000 динара, док су средства донација (извор 06) смањена за 

износ од -20.914.000 динара. 

 

 

ПА: 0902-0005 – Обављање делатности установа социјалне заштите       

Функција 070  – Социјалне помоћи  

 

     Под овом функцијом планирани су расходи за Центар за социјални рад Гаџин Хан на конту 

463100 – Текући трансфери осталим нивоима власти који по одлуци  износе  10.900.000 динара, 

у међувремену увећани за износ од 34.000 динара из текуће буџетске резерве. У овом нацрту 

увећана је апропријација за износ од 1.096.000 динара, тако да гласи на износ од 12.030.000 

динара.  

     Планирани расходи за плате и доприносе на терет послодавца на економском 

класификацијама 411 и 412, за три запослена на терет буџета општине у износу од 2.917.000 

динара кориговани су за износ од 115.000 динара на име увећане нето основице за плате од 7% 

по Закључку Владе РС  из децембра 2021. године. Планирани расходи за превоз на посао и са 

посла су повећани за 30.000 динара због поскупљења цене услуга у јавном превозу (конто 415-

400.000).Стални трошкови на конту 421 увећани су за 50.000 динар и то на име енергетских 

услуга за 10.000 динара (конто 4212 -60.000 дин.) и 40.000 динара на име услуга коуникација 

(конто 4214- 40.000 дин.), тако да апропријација укупно износи 101.000 динара. Услуге по 

уговору на економ.класификацијни 423 смањене су за 413.000 динара и износе 704.000 динара. 

На овој економској  класификацији одобрена су средства за компјутерске услуге од +33.000 

динара (конто 4232), додатна средства за стручне услуге од + 50.000 динара тако да 

апропријација за стручне услуге износи 100.000 динара (конто 4235), додатна средства од 

+20.000 динара за угоститељске услуге тако да апропријација за исте износи 50.000 динара, док 

смањена је апропријација за репрезентацију за -16.000 динара и сведена на износ од 1.000 

динара,док  највеће смањење апропријације је на осталом општим услугама (конто 4239) у 

износу од -500.000 динара.На економској клсификацији 426 и 482 одобрена су додатна средства 

од по +30.000 динара и на економској класификацији 483 одобрена су средства од + 54.000 

динара. 

     Одлуком о буџету највећи износи су издвојени за накнаде за социјалну заштиту из буџета на 

економској класификацији 472 у износу од 6.000.000 динара.Ова апропријација односи се на две 

врсте расхода: субвенционисање превоза ученика у износу од 3 милиона динара и једнократне 

помоћи социјално угроженом становништву од 3 милиона динара.Апропријација за 

субвенционисање превоза ученика је увећана за 1,2 милиона динара јер је у целини потрошена 

већ у првој половини године, због плаћања обавеза из претходне године.Док апропријација за 

једнократне помоћи није увећавана је је у првој половини године извршена са око 50%, те 

процењујемо да ће за за другу половину текуће године бити довољна. 

     На основу закљученог Уговора са Министарством за рад, запошљавање,борачка и социјална 

питања бр.400-355/22-I од 20. јула 2022. године о пружању услуга социјалне заштите из 

надлежности ЈЛС,као што је помоћ у кући и друге наведене у уговору, отворена је 

апропријација пре овог ребаланса на економској класификацији 424900 (Остале 

специјализоване услуге).Уговором су додељена наменска трансферна средства  општини у 



износу од 904.000 динара,на колико и гласи  отворена апропријација.Услуге социјалне помоћи 

дефинисане уговором финансира у потпуности надлежно министарство, тако да опшптина не 

учествује својим средствима. 

 

ПА: 0902-0018 – Подршка реализацијио програма Црвеног крста 

Функција 090 - Социјална заштита некласификована  на другом месту  

   

     Укупно опредељена средства у износу од 8.412.000 динара смањена су за износ од -1.663.000 

динара и износе 6.749.000 динара у овом ребалансу.Смањена су неутрошена средства за 

народну кухињу у износу од -1.291.000 динара и то највећи износ од -920.000 динара је смањен 

на име накнада за рад на припреми и дистрибуцији топлих оброка  због неангажовања још 

једног помоћног радника и пекида рада једног стручног сарадника.Средства за допунске 

намирнице су смањена у целокупном износу од 300.000 динара због примљених донација из 

других извора. Материјални расходи за редовне активности Црвеног Крста смањене су за износ 

од -192.000 динара. Средства за Пројекат Црвеног Крста „Летњи камп“ планиран за јул текуће 

2022. године није одржан због предложених мера заштите и ширења вируса COVID-19 те су 

опредељена средства у износу од 180.000 динара брисна у целост у овом ребалансу. 

 

 ПРОГРАМ 15 – ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

ПА:0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина  

Функција 130 – Опште услуге  

 

    На разделу 5, планирани су расходи за  нормално функционисање и бројне надлежности 

служби општинске управе.На функцији 130 и програмској активности која се односи на 

функционисање локлане самоуправе и градских општина извршене су корекције опредељених 

средстава на готово свим економским класификацијама и изворима финансирања .Укупно 

смањење на овој програмској активности укупно износи - 4.371.000 динара.На укупно 14 

позиција и економских класификациа  је извршено смањење апропријација у укупном износу од 

-5.451.000 динара. Повећање апропријација је извршено на само 5 позиција и економских 

класификација у укупном износу од 1.028.000 динара. Највећа смањења су извршена на 

економским калсификацијама 541 – земљиште у износу од -1.300.000 динара; 424 

специјализоване услуге у износу од -1.140.000 динара; 423 – услуге по уговору за износ од  -

727.000 динара; економску класификацију 485 – накнаде штете за повреде или штету нанету од 

стране државних органа у износу од -600.000 динара. На економским класификацијама 426 – 

материјал и 481 – дотације осталим непрофитним институцијама опредељена су средства из 

нераспоређеног вишка прихода из ранијих година (извор 13) у износу од 617.000 динара по ЗР 

за 2021. годину док су средства из буџета општине (извор 01) смањена за исти износ.   

    

ПА: 0602-0009 –Текућа буџетска резерва  

Функција 130 – Опште услуге 

 

   На економској класификацији 499 нису опредељивана додатна средства у овом ребалансу јер 

расположива апропријација износи 4.709.000 динара. 

 

ПА: 0602-0010 – Стална буџетска резерва  

Функција 130 – Опште услуге 

 

   На економској класификацији 499 опредељена  средства за сталну буџетску резерву у износу 

од 1.500.000  динара смањена су за -500.000 динара јер нису ангажована у претходних 11 

месеци текуће године. 



 

Пројекат 0602-5003: "Доградња и реконструкција зграде општине Гаџин Хан" 

Функција 130 – Опште услуге  

 

     Нема промена на овој позицији јер је већ у првом ребалансу текуће године избрисана  

апропријација  у потпуности због крајње неизвесности реализације овог пројекта у 2022. 

години. 

 

ПА:0602-0001-Функционисање локалне самоуправе и градских општина  

Функција 220 – Цивилна одбрана 

 

     На основу Закључка број 217-123/20-I од 26.10.2020.године Министарства унутрашњих 

послова РС, Сектора за ванредне ситуације, Управе за ванредне ситуације у Нишу потребно је у 

буџету ЈЛС планирати средства за опремање јединице цивилне заштите. На  економској 

класификацији 426 опредељена средства за набавку униформи  члановима јединице цивилне 

заштите у износу од 200.000 динара су избрисана јер је набавка одложена за наредну 2023. 

годину. 

Остављена су средства у износу од 580.000 динара за израду следећих аката:  

 Процена ризика од катастрофа на основу члана 15.ст.2. и 8. Закона о смањењу ризика 

од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ 

бр.87/2018); 

 План заштите и спасавања а на основу члана 17. Ст.3,5 и 6 Закона о смањењу ризика 

од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр.87/2018)  

 

ПРОГРАМ - 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋ.  ИНФРАСТРУКТУРА  

ПА: 0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре  

Функција 360  – Јавни ред и безбедност накласификована на другом месту 

 

      Апропријација у овом ребалансу је брисана у потпуности и износи средстава на свим  

економским  класификацијама сведени су на нулу јер није израђен и усвојен програм 

коришћења наменских средстава за 2022. годину тако да нема правног основа за егзистенцију 

било ког расхода у буџету. 

 

ПРОГРАМ - 5 РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 

ПА: 0101-0001 – Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници 

Функција 421- Пољопривреда...; 

 

   На функцији 421 - Пољопривреда укупна апропријација је остала на истом нивоу.  

 

ПА: 0701-0002 Одржавање саобраћајне инфраструктуре  

Функција 451  – Друмски саобраћај  

     Код апропријације која обухвата одржавања локалних путева обухвата зимско одржавање 

локланих путева, текуће поправке и одржавање локалних путева, сеоских улица и зелених 

површина и планирана на економској класификацији 425000 у износу од 61.030.000 динара 

извршена је замена извора средстава у износу од 3 милиона динара.Промењен је извор 

финансирања, тако што  су буџетска средства општине (извор 01) у износу од -3 милиона 

динара замењена истим износом од +3 милиона динара из нераспоређеног вишка прихода из 

ранијих година (извор 13). 



   Програм одржавања локалних путева обухвата зимско одржавање локланих путева, текуће 

поправке и одржавање локалних путева, сеоских улица и зелених површина и планирано је на 

економској класификацији 425000:  

   За зимско одржавање путева износ опредељен одлуком о буџту је непромењен и гласи на 

5.830.000 динара и 

   За летње одржавање локалних путева износ опредељен првим ребалансом остао је 

непромењен и износи 24.000.000 динара. 

   За текуће поправке и одржавање улица у насељима, спортских терена и зелених површина  

опредељен износ  гласи на 31.200.000 динара. 

 

Пројекат 0701-4004: "Атарски путеви" 

Функција 451  – Друмски саобраћај  

 

   Апропријација је коригована и смањена за 126.000 динара и усклађена са 

извршењем.Средства су углавном извршена у првој половини године.Апропријација гласи на 

4.024.000 динара. 

 

ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА   

Пројекат: 1502-5005: "Изградња бунгалова за одмор и ресторана у Д.Душнику" 

Функција 473 – Туризам 

 

    Нема промена код овог пројекта у другом ребалансу буџета за 2022. годину,  јер су 

опредељена средства одлуком о буџету на економској класификацији 511 у износу  од 5.800.000 

динара на име учешћа општине у пројекту брисана су у првом  ребалансу буџета за текућу 

годину у потпуности.  

 

Пројекат 1502-7006: "Наша заједничка будућност" –  (Изградња базена на отвореном са 

баром у Д.Душнику) 

Функција 473 – Туризам 

 

     Укупна апропријација у овом ребалансу смањена је за износ од 30.556.000 динара и сведена 

на износ од 3.930.000 динара,који се углавном односи на средства на економској класификацији 

423 за исплату накнада за рад лицима ангажованим на пројекту.Буџетска средства општине 

смањена су за 10.777.000 динара, док су средства из донација смањена за 19.779.000 динара. 

Изградња је одложена за 2023. годину  те су преостала средства планирана за изградњу  у 2022. 

Години на економској класификациј 511 брисана у потпуности у износу од 28 милиона динара и 

то: за 9 милиона динара смањена су средства буџета општине (извор 01) и 19 милиона динара 

смањена су средтва донатора (извор 06). 

     Да подсетимо да су и у првом ребалансу смањена  средства за изградњу у износу од 

12.279.000 динара на економској класификацији 511 где је планирана  изградња базена и то: за 

5.947.000 динара смањена су средства буџета општине (извор 01) и 6.332.000 динара смањена су 

средтва донатора (извор 06).  

 

ПРОГРАМ  6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ПА 0401-0005  – УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ 

Функција 510 – Управљање  комуналним отпадом 

 

   На овој функцији планирани расходи одлуком о првом ребалансу буџета за одвоз отпада у 

износу од 24.400.000 динара су остали на истом нивоу.У овом ребалансу извршена је 

супституција извора финансирања тако што су средства буџета општине (извор 01) у износу  од 



1.000.000 динара смањена и замењена истим износом од  милион динара нераспоређеног вишка 

прихода из претходних година (извор 13). 

    

ПА:0401-0001 Управљање заштитом животне средине 

Функција 560-Заштита животне средине  некласификована на другом месту 

БУЏЕТСКИ ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 

     Код Буџетског фонда за заштиту животне средине опредељена средства одлуком о првом 

ребалнсу буџета од 3.239.000 динара умањују се за износ од 1.739.000 динара која представљају 

пренета наменска средства за посебне намене из ранијих година по ЗР 2021. године., тако да  

апропријација  гласи на 1,5 милиона динара која се састоје од редовних наменских прихода за 

2022. годину. Брисање пренетих наменских средстава за посебне намене је извршено у овом 

ребалансу да би се апропријација у буџету ускладила са програмом Буџетског фонда за 2022. 

годину где су предвиђена текући приходи у износу од 1,5 милиона динара.Овај износ планиран 

је  за вршења услуге чишћења корита река и потока из надлежности општине. За ове намене 

користе се наменска средстава буџета  општине  односно средства од посебне накнаде за 

заштиту и унапређење животне средине.  

 

ПРОГРАМ - 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 

Пројекат 1501-5007: „Изградња саобраћајница и комуналне инфраструктуре за 

индустријску Зону „СЕВЕР“ у Г.Хану“ 

Функција 620 – Развој заједнице 

 

    Учешће општине од 4.000.000 динара у овом пројекту је брисано у првом ребалансу тако да је 

апропријација  већ сведена на нулу, тако да није било потребе за променама у другом ребалансу 

буџета текуће године. 

 

ПРОГРАМ-2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

ПА 1102-0008 – УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ 

Функција 630 – Водоснабдевање 

 

      На економској класификацији 4251  - текуће поправке и одржавање зграда и објеката 

увећана је у овом  ребалансу за износ од +602.000 динара из средстава нераспоређеног вишка 

прихода из ранијих година (извор 13). Ова средства се користе за текуће поправку и 

одржавање сеоских водовода. 

     Апропријација за текуће и капитакне субвеције  повећана је укупно за износ од 

+1.177.000 динара.Текуће субвенције намењене јавном предузећу  повећане су  укупно за износ 

од +1.677.000 динара и то: +317.000 динара из средстава буџета општине (извор 01) и 

+1.360.000 динара из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година (извор13).Капиталне 

субвенције на економској класификацији 425200 смањене су за износ од -500.000 динара. 

 

ПА 1102-0001 ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА  

Функција 640 – Улична расвета ...; 

 

   Под овом функцијом код Општинске управе одлуком о првом ребалансу буџету планирана су 

средства за уличну расвету у укупном износу од 11.000.000 динара, и то за: потрошену 

електричну енергију 5.000.000 динара и 6.000.000 динара за текуће одржавање уличне расвете.У 

другом ребалансу буџета укупна апропријација је смањена за -130.000 динара и односи се на 

апропријацију за утрошену електричну енергију на економској класификацији 421.Код расхода 

за услуге електричне енергије смањена су средства из буџетских средстава општине за износ од 



-568.000 динара док су средства нераспоређеног вишка прихода из ранијих година унета у 

износу од +438.000 динара, тако да апропријација сада износи 4.870.000 динара.У другом 

ребалансу средства за текуће одржавање уличне расвете  на економској класификацији 425 

остала су на истом нивоу од 6 милина динара. Промењена је само структура извора средстава 

тако што су смањена буџетска средства општине за износ од -700.000 динара, а планирана су 

средства нераспоређеног вишка прихода из ранијих година у истом износу.  

 

ПРОГРАМ 12- ЗДРАВСТЕНА ЗАШТИТА  

ПА 1801-0001  Функционисање установа примарне здравствене заштите  

Функција 720 - Ванболничке услуге 

 

  На овој програмској активности где су планирани расходи за Дом Здравља извршено је 

смањење за износ од 3.248.000 динара так да апропријација гласи на 3.721.000  динара. 

Смањења су извршена на економској класификацији 415 где су планирана  средства за накнаде 

на посао и са посла  у износу од -16.000 динара, код услуга по уговору на економској 

класификацији 423 смањенње износи 221.000. динара и највеће смањење је код опреме на 

економској класификацији 512 у износу од 3.011.000 динара јкоје се односи на набавку УПС 

апарата за ренген службу које је одложено за наредну годину. 

 

ПА 1801-0002 Мртвозорство 

Функција 720 - Ванболничке услуге 
 

   На овој програмској активности планирана  средства од 400.000 динара за специјализоване 

услуге (мртвозорске услуге) на економској класификацији 424 нису промењена јер су пре 

другог ребаланса ова средства ангажовањем текуће буџетске резерве увећана за 100.000 динара. 

 

Пројекат: 1801 - 5008   „Реконструкција амбуланте у Великом Крчимиру“  

Функција 720 – Ванболничке услуге 

 

     У другом ребалансу буџета извршено је смањење срестава буџета општине  за износ од 

140.000 динара и сведена на ниво од 513.000 динара.Средства су потребна за енергетски 

прикључак,за вршење надзора  и издавање енергетског пасоша, као  и непредвиђене трошкове 

пројекта. Ова средства представљају учешће и обавезе општине у пројекту. 

     Напомена: Вредност овог пројекта износи 25.214.631,00 динара са ПДВ-ом.Закључен је и 

Уговор о правима и обавезама Канцеларије за управљање јавним улагањима и општине Гаџин 

Хан о реализацији пројекта реконструкције и енергетске санације  објекта амбуланте у месној 

канцеларији у Великом Крчимиру (бр.400-589/21-I од 14. октобра 2021. године).Канцеларија за 

управљање јавним улагањима финансирала је у целини  овај пројекат директним плаћањем без 

преноса средстава општини.Због тога учешће и обавезе општине су редуковане у првом 

ребалансу те је опредељен износ од 4.553.000 динара смањен за 3.900.000 динара и сведен на 

укупно 653.000 динара и представљају учешће општине у пројекту.Средства су издвојена за 

енергетски прикључак,вршење надзора и издавање енергетског пасоша и непредвиђене 

трошкове пројекта. 

    

ПРОГРАМ 14– РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ   

ПА:1301-0001 Подршка локалним спортским организацијама , удружењима и свезима  

Функција 810 – Услуге рекреације и спорта  

 

   У овом ребалансу средства за спорт опредељена одлуком нa економској класификацији 

481000 у укупном износу од 6.500.000 динара нису промењена. 



 

 

Програм 1 – СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ (1101) 

ПА:1101-0004 – Стамбена подршка 

Функција 660-Послови становања и заједнице некласификоване на другом месту 

 

     Ова програмска активност и опредељена средства на позицији 94/1, економској 

класификацији 426900 – материјал за посебне намене у износу од 1.180.000 динара отворена су 

пре овог ребаланса  на основу Уговора о додели бесповратних средстава закљученим са 

Министарством за бригу о селу број 400-574/2022-I од 25.11.2022. године Намењена су набавци 

и плаћању куће за становање лицу које је исту добило на конкурсу код поменутог 

министарства.Целокупан износ се плаћа из средстава Министарства за бригу о селу, тј. средства 

су планирана из трансфера  о другог нивоа власти (извор 07). 

 

ПРОГРАМ 8 – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 

Пројекат: 2002-5009: "Реконструкција и доградња објекта Предшколске установе Прва 

радост Гаџин Хан" 

Функција 911 – Предшколско образовање 

 

   Није било промена на овом пројекту у овом ребалансу  јер је пребачен у наредну 2023. годину.  

 

ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ  

ПА:2003-0001 – Реализација делатности основног образовања 

Функција 912 – Основно образовање 

 

   Апропријација за основну школу у износу 22.420.000 динара смањена је за износ од -124.000 

динара и износи 22.296.000 динара. 

Извршене су корекције апропријација по економским класификацијама, односно смањења и 

повећања мањег обима у односу на апропријације  опредељене у првом ребалансу буџета. 

Укупна смањења на економским класификацијама износе 753.000 динара , док укупна повећања 

на економским класификацијама износе 629.000 динара. Смањења су извршена код следећих 

економских класификација: 415100 (-385.000),421400 (-40.000),4215 (-20.000),4233 (-

20.000),4243 (-40.000),4252 (-100.000),4263 (-40.000),4831 (-8.000) и 5126 (-100.000)  што је 

укупно 753.000 динара.Повећања су извршена код следећих економских класификација : 4144 

(+105.000),4161 (+65.000),4213 (+5.000), 4221 (+40.000),4224 (+25.000),4232 (+48.000),4234 

(+25.000),4251 (100.000),4261 (+100.000),4266 (+40.000),4268 (+26.000) 5122 (+50.000). 

 

Пројекат: 2003-5010  "Реконструкција и унапређење енергетске ефикасности  објекта 

основне школе "Витко и Света" у Горњем Душнику" 

Функција 912 – Основно образовање 

 

     У овом ребалансу коригована су средства општине према извршењу смањењем средства из 

буџета општине за износ од -55.000 динара те је учешће општине закључно у износу од 

4.204.000 динара и са износом учешћа Министарства рударства и енергетике од 4.980.000 

динара укупна вредност пројекта износи 9.184.000 динара.Овај пројекат је реализован у 

потпуности у 2022. години. 

    Напомена:Средства су опредељена одлуком о буџету на основу Уговора о финансирању 

пројекта унапређења енергетске ефикасности "Реконструкција  и унапређење енергетске 

ефикасности  објекта основне школе "ВИТКО И СВЕТА" у Горњем Душнику" број 401-396/21-I 



од 19.маја 2021.године закљученог између Министарства рударства и енергетике и Општине 

Гаџин Хан. 

 

Пројекат: 2003-5011  "Енергетска санација-унапређење енергетске ефикасности  објекта 

основне школе "Витко и Света" у Гаџином Хану" 

Функција 912 – Основно образовање 

 

     У овом ребалансу извршена је значајна промена повећања апропријације издатака на 

економској класификацији 511 у износу од  29.984.000 динара на име трансфера од другог 

нивоа власти (извор 07).Министарство рударства и енергетике  је на основу Уговора о 

финансирању наведеног пројекта бр. 400-35/22-I од 22. јула 2022. године закљученог између 

Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности (у даљем тексту: Управе) као 

органа у саставу Министарства рударства и енергетике и Општине Гаџин Хан, извршила пренос 

средстава оптини Гаџин Хан дана 30.11.2022. године и тиме извршила уплату целокупног 

максималног учешћа дефинисаног Уговором у износу од 29.983.415,17 динара те је нужно из 

тог разлога отворити и апропријацију на приходној и расходној страни буџета.Средства буџета 

општине опредељена првим ребалансом буџета за 2022. годину износу од 5 милиона динара 

смањена су за инос од 4,3 милиона динара и сведена на износ од 700.000 динара колико је 

опредељено за  услугу надзора. Смањење је извршено јер је извесно да неће бити извршених 

радова у текућој 2022. години. 

     Напомена: Пројекат се односи на унапређење енергетске ефикасности објекта основне школе 

„Витко и Света“у Гаџином Хану. Уукупна вредност пројекта је око 46.995.948,55 динара од чега 

учешће општине износи 17.012.533,38 динара и учешће министарства  29.983.415,17 

динара.Управа за финансирање и подстицање енергетске ефикасности у Министарству 

рударства и енергетике суфинансира пројекат највише у износу од 29.983.415,17динара,а 

уколикоје, након спроведеног поступка јавне набавке, уговорена вредност пројекта мања 

Управа ће финансирати пројекат у висини од  63,8%. Општина Гаџин Хан  је дужна да оконча 

радове на пројекту у року од годину дана од дана закључења уговора. 

 

Глава 5.02; ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ПРВА РАДОСТ“ ГАЏИН ХАН  

ПРОГРАМ 8 – ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ 

ПА 2002-0002: Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања 

Функција 911 – Предшколско образовање 

 

     Апропријација Предшколске установе смањена је за износ од 628.000 динара и то на 

следећим економским класификацијама: 

 
                                                                               У хиљадама динара 

Економ. 
класиф. 

Врста расхода или издатка 
Промена 

+/- 

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)   -158 

412 Социјални доприноси на терет послодавца        -15 

413 Накнаде у натури   0 

414 Социјална давања запосленима -40 

415 Накнаде трошкова за запослене   -40 

416 Награде запосленима и остали посебни расходи -15 

421 Стални трошкови  -20 

422 Трошкови путовања   -30 

423 Услуге по уговору  -200 

424 Специјализоване услуге  0 



425 Текуће поправке и одржавање   -80 

426 Материјал   0 

444 Пратећи трошкови задуживања  0 

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0 

512 Машине и опрема  -30 

512 Машине и опрема  -158 

Укупно: -628 

 

Глава 5.03; НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "БРАНКО МИЉКОВИЋ"Г. ХАН 

ПРОГРАМ  - 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА 

ПА:1201-0001 – ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ УСТАНОВА КУЛТУРЕ  

Функција 820  - Услуге културе 

 

     Апропријација Народне библиотеке смањена је укупно за износ од 964.000 динара и то: 

 

     1.Апропријација на ПА: 1201-0001 – Функционисање локалних установа културе смањена је 

за износ од 613.000 динара и то на следећим економским класификацијама: 

 
                                                                                                                         У хиљадама динара 

Економ. 
класиф. 

Врста расхода или издатка 
Промена  

+/- 

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) -190 

412 Социјални доприноси на терет послодавца -26 

413 Накнаде у натури   0 

414 Социјална давања запосленима     -40 

415 Накнаде трошкова за запослене 0 

421 Стални трошкови  -32 

422 Трошкови путовања  -10 

423 Услуге по уговору   -230 

424 Специјализоване услуге  -15 

425 Текуће поправке и одржавање   -30 

426 Материјал  -30 

444 Пратећи трошкови задуживања  0 

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали  -10 

512 Машине и опрема 0 

515 Нематеријална имовина  0 

Укупно:  -613 

 

 

      2.Апропријација на ПА: 1201-0002 – Јачање културне продукције и уметничког 

стваралаштва смањена је за износ од 351.000 динара и то на следећим економским 

класификацијама: 

 
                                                                                                                        У хиљадама динара 

Економ. 
класиф. 

Врста расхода или издатка 
Промена 

 +/- 

423 Услуге по уговору   -211 

424 Специјализоване услуге  -80 

426 Материјал  -60 

Укупно:  -351 

 



Глава 5.04; ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА  

ПРОГРАМ 4 – РАЗВОЈ ТУРИЗМА; 

ПА   1502-0002  Туристичка промоција 

Функција 473  -  Туризам 

 

     Апропријација Туристичке организације на смањена је за износ од 521.000 динара и то на 

следећим економским класификацијама: 
                                                                                                                         У хиљадама динара 

Економ. 
класиф. 

Врста расхода или издатка 
Промена 

 +/- 

411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) -17 

412 Социјални доприноси на терет послодавца -2 

413 Накнаде у натури 0 

415 Накнаде трошкова за запослене 0 

416 Награде запосленима и остали посебни расходи +1 

421 Стални трошкови -3 

422 Трошкови путовања -10 

423 Услуге по уговору -439 

424 Специјализоване услуге -16 

426 Материјал -35 

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 0 

512 Машине и опрема 0 

Укупно: -521 

 

Глава 5.05; МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ  

ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНАСАМОУПРАВА  

ПА: 0602-0002 – Функционисање месних заједница 

Функција 160- Опште јавне услуге некласификоване на другом месту  

 

    За месне заједнице планиран  износ од укупно 5.600.000 динара углавном за текуће поправке 

и одржавање објеката на конту 425, најчешће  водовода и објеката месне заједнице није 

промењен у овом ребалансу.Такође, средства платног промета од 60.000 динара на конту 4211 

за извршење планова и пренос средстава месним заједницама  нису промењена.Укупна 

апропријација износи 5.660.000 динара.   

 

       Образложење израдио,                                                                              Начелник,  

          Дејан Гроздановић                                                                     Александар Ранђеловић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


