
На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'',
бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012), члана 32. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/2007) и члана 39. Статута општине
Бољевац  (''Сл.лист општине Бољевац', број 1/08)', Скупштина општине Бољевац је на
седници од 13.12.2012. године, донела је

О  Д  Л  У  К  У
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Бољевац за 2013. годину

(у даљем тексту: буџет), састоје се од:
Позиција Опис Износ

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И
ИЗДАТАКА
1. Укупни приходи и примања од продаје
нефинансијске имовине (кл. 7+8) 454,060,000

1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7)  у чему: 444,010,000
1 - буџетска средства 437,255,076
2 - сопствени приходи 4,996,500
3 - донације 1,758,424

4 1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(класа 8) 10,050,000
2. Укупни расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине (кл. 4+5) 439,398,000
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ (класа 4) у чему: 354,128,200

5 - текући буџетски расходи 347,924,876
6 - расходи из сопствених прихода 4,444,900
7 - донације 1,758,424

2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
(класа 5) у чему:

85,269,800

8 - текући буџетски издаци 84,718,200
9 - издаци из сопствених прихода 551,600
10 - донације

БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (кл. 7+8) - (кл. 4+5) 14,662,000

11 Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу
спровођења јавних политика) категорија 62

4,500,000

12 Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92
осим 9211, 9221, 9219, 9227, 9228)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ / ДЕФИЦИТ (7+8) -
(4+5) +(92-62) 10,162,000

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
13 Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211,

9221, 9219, 9227, 9228)
14 Примања од задуживања (категорија 91)
15 Неутрошена средства из претходних година
16 Издаци за отплату главнице дуга (61) 10,162,000

17 Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу
спровођења јавних политика (део 62)

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ -10,162,000



Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

ОПИС Шифра економске
класификације

Укупна средства
буџета

1 2 3
УКУПН ПРИХОДИ И  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 7+8 454,060,000.00
1. Порески приходи 71 147,040,560.00

1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) 711 117,030,560.00
1.2. Самодопринос 711180
1.3. Порез на имовину 713 14,250,000.00

1.4. Порез на добра и услуге (осим накнада које се користе преко Буџетског
фонда), учему: 714 9,760,000.00

- поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приходи)
1.5. Остали порески приходи 716 6,000,000.00

2. Непорески приходи (осим накнада које се користе преко Буџетског фонда), у
чему: 74 25,286,500.00

- поједине врсте прихода са одређеном наменом (наменски приходи) 77 1,460,000.00
3. Донације 731+732 1,758,424.00
4. Трансфери 733 268,464,516.00
5. Примања од продаје нефинансијске имовине 8 10,050,000.00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 4+5 439,398,000.00
1. Текући расходи 4 354,128,200.00

1.1. Расходи за запослене 41 85,671,047.00
1.2. Коришћење роба и услуга 42 118,878,116.00
1.3. Отплата камата 44 4,750,000.00
1.4. Субвенције 45 84,620,000.00
1.5.Социјална заштита из буџета 47 9,925,750.00
1.6.Остали расходи 48+49 21,382,773.00

2. Трансфери 4631+4641+465 28,900,514.00
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине 5 85,269,800.00
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осин 6211)
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА 9
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине 92
2. Задуживање 91

2.1. Задуживање од домаћих кредитора 911
2.2. Задуживање од страних кредитора 912

ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 61+62 14,662,000.00
3. Отплата дуга 61 10,162,000.00

3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима 611 10,162,000.00
3.2. Отплата дуга страним кредиторима 612
3.3. Отплата дуга по гаранцијама 613

4. Набавка финансијске имовине 62 4,500,000.00

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор
финансирања 13) 3

НЕУТРОШЕНА СРЕДТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - ДОНАЦИЈЕ (класа 3, извор
финансирања 15) 3

Члан 2.
Буџет за 2012. годину састоји се од:

1) прихода и примања у износу од 454.060.000 динара
2) расхода и издатака у износу од 439.398.000 динара.

Потребна средства за финансирање отплате дуга и набавку финансијске имовине
у износу од 14.662.000 динара обезбедиће се из текућих издатака.



Члан 3.
Општина Бољевац очекује у 2013. години средства из развојен помоћи Европске

уније у износу од 15.400,60 евра, односно 1.758.424 за следеће пројекте.

Пројекат и корисник
пројекта

Укупна вредност у еврима
за цео период

Средства ЕУ у 2013.
години

Средства за
суфинансирање
у 2013. години у

РСД
Средства

ЕУР
Средства за

суфинансирање У ЕУР У РСД

''Развој услуга за децу
са сметњама у развоју
у Источној Србији''

62.144 13.596 1.550.000

Образовна инклузија
Рома ''Образовање за
све''

18.046 1.804,60 208.424

Члан 4.
Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2013, 2014. и 2015. годину

исказују се у следећем прегледу:
КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2013 - 2015

СДК

0 Табела 3.

Укупно сви пројекти: 727,680,000 162,000,000 259,000,000 218,630,000

При
о

рите
т

Конт
о    3
ниво

Назив капиталног
пројекта

Година
почетк

а
финанс
ирања
пројект

а

Година
заврш
етка

финан
сирањ
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пројект

а

Укупна
вредност
пројекта

Извори
прихода 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 8 9 10

1 511
Завршетак изградње система
за пречишћавање отпадних

вода у Бољевцу
2013 2014 13,000,000

01- Приходи
из буџета

1,000,000 2,000,000

07- Приходи
из буџета РС

5,000,000 5,000,000

2 511
Изградња канализације у 16

улица Бољевца
2013 2015 68,500,000

01- Приходи
из буџета

1,000,000 5,000,000 6,000,000

07- Приходи
из буџета РС

5,000,000 20,000,000 31,500,000

3 511

Водоснабдевање села на
територији општине

Бољевац и Бор
прикључењем на регионални

водосистем ''Боговина''

2013 2015 338,500,000

01- Приходи
из буџета 2,000,000 15,000,000 18,850,000

07- Приходи
из буџета РС 100,000,000 100,000,000 70,800,000

4 511
Завршетак изградње СРЦ

''Змијанац'' Купалиште
2013 2014 11,000,000

01- Приходи
из буџета

07- Приходи
из буџета РС 8,000,000 3,000,000

5 511
Санација и изградња 16

улица у Бољевцу
2013 2017 160,000,000

01- Приходи
из буџета

500,000 4,500,000 5,000,000

07- Приходи
из буџета РС

50,000,000 50,000,000

6 511
Завршетак изградње система
за водоснабдевање Боговина

2012 2014 12,000,000

01- Приходи
из буџета

2,000,000 2,000,000

07- Приходи
из буџета РС

3,000,000 3,000,000

7 511

Доградња и проширење
просторних капацитета
предшколске установе

''Наша радост'' у Бољевцу

2013 2015 30,680,000

01- Приходи
из буџета

5,000,000 5,000,000 5,240,000

07- Приходи
из буџета РС

5,000,000 5,000,000 5,240,000

8 511
Реконструкција међуспратне
конструкције Основне школе
у Бољевцу

2013 2013 10,000,000 07- Приходи
из буџета РС

10,000,000

9 511
Санација школске сале у ОШ
Подгорац

2013 2013 3,000,000
07- Приходи
из буџета РС

3,000,000



10 511
Извођење радова на

санацији пута ка насељу
Рујиште

2013 2015 30,000,000

01- Приходи
из буџета

2,000,000 2,000,000 2,000,000

07- Приходи
из буџета РС

8,000,000 8,000,000 8,000,000

11 511
Изградња пута од села

Боговина до Боговинске
пећине

2014 2015 15,000,000

01- Приходи
из буџета

1,000,000 1,000,000

07- Приходи
из буџета РС

3,500,000 3,500,000

06- Донације 3,000,000 3,000,000

12 511

Санација атарских путева :
Врбовац-Бачевица,

Подгорац, М5-Лапушња-
Луково

2014 2015 5,000,000

01- Приходи
из буџета

500,000 500,000

07- Приходи
из буџета РС

1,000,000 3,000,000

13 511
Санација система за

пречишћавање отпадних
вода у насељу Ртањ

2013 2014 4,000,000

01- Приходи
из буџета

500,000 500,000

07- Приходи
из буџета РС

1,000,000 3,000,000

14 511
Извођење радова на

санацији пута ка насељу
Врбовац

2014 2016 15,000,000

01- Приходи
из буџета

2,000,000 2,000,000

07- Приходи
из буџета РС

3,000,000 3,000,000

15 511
Санација спортске сале у ОШ

Сумраковац
2014 2014 12,000,000

01- Приходи
из буџета

2,000,000

07- Приходи
из буџета РС

10,000,000

Члан 5.
Приходи и примања буџета општине у укупном износу од 458.060.000 динара по

врстама, односно аналитичким и субаналитичкким контима, утврђени су у следећим
износима:

Категорија Група
Aналитички и
субаналитички

конто
Примања Приходи из

буџета

1 2 3 4 5
71 ПОРЕЗИ

711 Порез на доходак, добит и капиталне добитке 117,030,560.00
711110 -порез на зараде 106,845,560.00
711120 -порез на приходе од самосталних делатности 3,400,000.00
711143 -порез на приходе од непокретности 2,500,000.00

711145
- порез на приходе од давања у закуп покретних
ствари 200,000.00

711146 - на приходе од пољопривреде и шумарства 5,000.00
711147 -порез на земљиште 550,000.00
711160 - порез на приходе од осигурања лица 25,000.00
711180 - самодоприноси
711190 -порез на друге приходе 3,505,000.00

713 Порез на имовину 14,250,000.00
713120 - порез на имовину 10,500,000.00
713310 -порез на наслеђе и поклон 1,300,000.00
713420 - порез на капиталне трансаккције 2,450,000.00

714 Порез на добра и услуге 9,760,000.00
714513 - комунална такса за држање моторних возила 2,500,000.00

714514
- годишња накнада за моторна возила, тракторе и
прикључна возила 2,300,000.00

714540
- накнада за коришћење добара од општег
интереса 660,000.00

714552 - боравишна такса 800,000.00

714562
- посебна накнада за заштиту и унапређење
животне средине 3,500,000.00

716 Други порези 6,000,000.00
716110 - комунална такса на фирму 6,000,000.00



73 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

732
Текуће донације од међународних донација у
корист нивоа општине 1,758,424.00

732150
Текуће донације од међународних донација у
корист нивоа општине 1,758,424.00

733 Трансфери од других нивоа власти (грантови) 268,464,516.00

733151
- текући трансфери од других нивоа власти у
корист нивоа општина 212,119,440.00

733152
- остали текући трансфери од других нивоа
власти у корист нивоа општина

733154
-текући наменски трансфери од Републике у
корист нивоа општине 56,345,076.00

733251
Капитални наменски трансфери од Републике у
корист нивоа општина

74 ДРУГИ ПРИХОДИ
741 Приходи од имовине 13,800,000.00

741150
- камате на средства консолидованог рачуна
трезора општине 100,000.00

741520
- накнада за коришћење шумског и
пољопривредног земљишта 1,400,000.00

741530
- накнада за коришћење простора и грађевинског
земљишта 12,300,000.00

741560
- сливна и водоводна канализација од правних
лица

742 Приходи од продаје добара и услуга 4,547,400.00

742150

- приходи од продаје добара и услуга  или закупа
од стране тржишних организација у корист нивоа
општина 1,710,000.00

742251 - општинска административне таксе
742253 - накнада за уређење грађевинског земљишта 800,000.00

742351
- приходи који својом делатношћу остваре
органи и организација општина 1,400,000.00

742378 -родитељски динар 637,400.00
743 Новчане казне и одузета имовинска корист 2,025,000.00

743324
- приходи од новчаних казни за саобраћајне
прекршаје 2,000,000.00

743350
- приходи од новчаних казни за прекршаје у
корист нивоа општине 25,000.00

744
Добровољни трансфери од физичких и
правних лица 3,914,100.00

744150
- текући добровољни трансфери од физичких и
правних лица у корист нивоа општина 3,914,100.00

745 Мешовити и неодређени приходи 1,000,000.00

745150
- мешовити и неодређени приходи у корист
општине 1,000,000.00

77
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА

771
Меморандумске ставке за рефундацију
расхода 1,460,000.00

77110 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 1,460,000.00

81
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА

811 Примања од продаје непокретности 10,000,000.00

811150
- примања од продаје непокретности у корист
нивоа општина 10,000,000.00

812 Примања од продаје покретне имовине 50,000.00

812150
- Примања од продаје покретних ствари у корист
нивоа општине 50,000.00

УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 454,060,000.00



Члан 6.
Укупни расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у

следећим износима:

Категорија Група екон.
класификације Опис Укупни

расходи

1 2 3 4
41 Расходи за запослене 85,671,047.00

411 Плате, додаци и накнаде запослених 69,038,618.00
412 Социјални доприноси на терет послодавца 12,355,023.00
413 Накнаде у натури 26,000.00
414 Социјална давања запосленима 2,398,406.00
415 Накнадe трошкова за запослене 1,037,000.00
416 Награде запосленима и остали посебни расходи 816,000.00

42 Коришћење услуга и роба 118,878,116.00
421 Стални трошкови 11,246,250.00
422 Трошкови путовања 26,460,300.00
423 Услуге по уговору 26,596,766.00
424 Специјализоване услуге 8,934,200.00
425 Текуће поправке и одржавање 27,701,700.00
426 Материјал 17,938,900.00

44
Отплата камата и пратећи трошкови
задуживања 4,750,000.00

441 Отплата домаћих камата 3,110,000.00
444 Пратећи трошкови задуживања 1,640,000.00

45 Субвенције 84,620,000.00

451
Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама 84,620,000.00

46 Донације, дотације и трансфери 28,900,514.00
4631 Трансфери осталим нивоима власти 24,695,014.00
4632 4,205,500.00

47 Социјално осигурање и социјална заштита 9,925,750.00
472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 9,925,750.00

48 Остали расходи 16,382,773.00
481 Дотације невладиним организацијама 12,684,123.00
482 Порези, обавезне таксе и казне 392,400.00
483 Новчане казне и пенали по решењу судова 3,306,250.00

49 Резерве 5,000,000.00
499 Средства резерве 5,000,000.00

51 Oсновна средства 85,269,800.00
511 Зграде и грађевински објекти 75,006,500.00
512 Машине и опрема 4,873,300.00
515 Нематеријална имовина 5,390,000.00

61 Отплата главнице 10,162,000.00
611 Отплата главнице домаћим кредиторима 10,162,000.00

62 Набавка финансијске имовине 4,500,000.00
621 Набавка домаће финансијске имовине 4,500,000.00

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ: 454,060,000.00



II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 7.
Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга, у

износу од 454.060.000 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују
се по корисницима и врстама издатака, и то:
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1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

110 Извршни и законодавни органи
411000 Плате и додаци запослених 3,318,000.00 0.73%

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 594,000.00 0.13%

414000 Социјална давања запосленима 54,206.00 0.01%

416000 Награде, бонуси и остали посебни расходи 16,000.00 0.00%

421000 Стални трошкови 71,000.00 0.02%

422000 Трошкови путовања 113,500.00 0.02%

423000 Услуге по уговору 5,871,434.00 1.29%

426000 Материјал 770,000.00 0.17%

481000 Дотације невладиним организацијама 200,295.00 0.04%

482000
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног
нивоа власти другом 10,000.00 0.00%

Извори финансирања за функцију 110:
01 Приходи из буџета 11,018,435.00 2.43%

Извори финансирања за раздео 1:
01 Приходи из буџета 11,018,435.00 2.43%

Укупно раздео 1 11,018,435.00 2.43%

2 ПРЕДСEДНИК  И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

110 Извршни и законодавни органи
411000 Плате и додаци запослених 3,480,100.00 0.77%

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 623,200.00 0.14%

413000 Накнаде у натури 5,000.00 0.00%

421000 Стални трошкови 293,000.00 0.06%

422000 Трошкови путовања 632,000.00 0.14%

423000 Услуге по уговору 5,636,000.00 1.24%

425000 Текуће поправке и одржавање 233,000.00 0.05%

426000 Материјал 1,715,000.00 0.38%

481000 Дотације невладиним организацијама 3,230,000.00 0.71%

482000
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног
нивоа власти другом 75,000.00 0.02%

Извори финансирања за функцију 110
01 Приходи из буџета 15,922,300.00 3.51%

Извори финансирања за раздео 2
01 Приходи из буџета 15,922,300.00 3.51%

Укупно раздео 2 15,922,300.00 3.51%

3 Раздео 3 ОПШТИНСКА УПРАВА

130 Опште услуге
411000 Плате и додаци запослених 36,560,000.00 8.05%

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 6,541,000.00 1.44%

413000 Накнаде у натури 21,000.00 0.00%



414000 Социјална давања запосленима 1,064,200.00 0.23%

415000 Накнаде за запослене 800,000.00 0.18%

416000 Награде, бонуси и остали посебни расходи 520,000.00 0.11%

421000 Стални трошкови 5,740,000.00 1.26%

422000 Трошкови путовања 647,000.00 0.14%

423000 Услуге по уговору 3,883,000.00 0.86%

424000 Специјализоване услуге 5,166,000.00 1.14%

425000 Текуће поправке и одржавање 14,300,000.00 3.15%

426000 Материјал 3,620,000.00 0.80%

481000 Дотације невладиним организацијама 50,000.00 0.01%

482000
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног
нивоа власти другом 210,000.00 0.05%

483000 Новчане казне и пенали по решењу и судских тела 3,306,250.00 0.73%

499000
Средства резерве (текућа-4.000.000 , стална -
1.000.000)

5,000,000.00 1.10%

511000 Зграде и грађевински објекти 52,800,000.00 11.63%

512000 Машине и опрема 2,173,800.00 0.48%

515000 Нематеријална имовина 200,000.00 0.04%

Извори финансирања за функцију 130:

01 Приходи из буџета 99,327,250.00 21.88%

03 Социјални доприноси 200,000.00 0.04%
07 Приходи из републике 43,075,000.00 9.49%

Укупно за функцију 130 142,602,250.00 31.41%

441000 Отплата домаћих камата 3,110,000.00 0.68%

444000 Пратећи трошкови задуживања 1,640,000.00 0.36%

611000 Отплата главнице домаћим кредиторима 10,162,000.00 2.24%

Извори финансирања за функцију 170:

01 Приходи из буџета 14,912,000.00 3.28%

040 Породица и деца
472000 Накнада за социјалну заштиту из буџета 622,000.00 0.14%

Пројекат: Развој услуга за децу са сметњама у
развоју

472000 Накнада за социјалну заштиту из буџета 1,550,000.00 0.34%

Извори финансирања за функцију 040:

01 Приходи из буџета 622,000.00 0.14%

06 Донације од међународних организација 1,550,000.00 0.34%

Укупно за функцију 040: 2,172,000.00 0.48%

090 Социјална заштита
463000 Донације и трансфери осталим нивоима власти 2,734,600.00 0.60%

472000 Накнада за социјалну заштиту из буџета 7,753,750.00 1.71%

Извори финансирања за функцију 090:

01 Приходи из буџета 10,488,350.00 2.31%

700 Здравство

463000 Донације и трансфери осталим нивоима власти 4,000,000.00 0.88%

Извори финансирања за функцију 700:

01 Приходи из буџета 4,000,000.00 0.88%

912 Основно образовање
422000 Трошкови путовања 24,200,000.00 5.33%

424000 Специјализоване услуге 1,500,000.00 0.33%

463000 Донације и трансфери осталим нивоима власти 18,116,600.00 3.99%



Извори финансирања за функцију 912:

01 Приходи из буџета 43,816,600.00 9.65%

920 Средње образовање
463000 Донације и трансфери осталим нивоима власти 3,950,000.00 0.87%

Извори финансирања за функцију 920:

01 Приходи из буџета 3,950,000.00 0.87%

360
Јавни ред и безбезбедност  некласификован на

другом месту

423000 Услуге по уговору 800,000.00 0.18%

426000 Материјал 100,000.00 0.02%

512000 Машине и опрема 1,100,000.00 0.24%

Извори финансирања за функцију 360:

01 Приходи из буџета 2,000,000.00 0.44%

3.01 Глава Култура

820 Услуге културе
411000 Плате и додаци запослених 6,380,400.00 1.41%

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 1,142,100.00 0.25%

415000 Накнада за запослене 132,000.00 0.03%

416000 Награде, бонуси и остали посебни расходи 120,000.00 0.03%

421000 Стални трошкови 1,454,800.00 0.32%

422000 Трошкови путовања 540,000.00 0.12%

423000 Услуге по уговору 3,640,000.00 0.80%

424000 Специјализоване услуге 1,650,000.00 0.36%

425000 Текуће поправке и одржавање 485,000.00 0.11%

426000 Материјал 495,000.00 0.11%

481000 Дотације невладиним организацијама 140,000.00 0.03%

482000
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног
нивоа власти другом 33,000.00 0.01%

511000 Зграде и грађевински објекти 4,000,000.00 0.88%

512000 Машине и опрема 160,000.00 0.04%

515000 Нематеријална имовина 190,000.00 0.04%

Извори финансирања за функцију 820

01 Приходи из буџета 17,189,800.00 3.79%

04 Сопствени приходи 622,500.00 0.14%

07 Приходи из републике 2,750,000.00 0.61%

Укупно за главу 3.01: 20,562,300.00 4.53%

3.02 Глава Туристичка организација

473 Туризам
411000 Плате и додаци запослених 1,284,765.00 0.28%

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 229,975.00 0.05%

421000 Стални трошкови 372,700.00 0.08%

422000 Трошкови путовања 125,000.00 0.03%

423000 Услуге по уговору 2,010,100.00 0.44%

424000 Специјализоване услуге 88,100.00 0.02%

425000 Текуће поправке и одржавање 83,300.00 0.02%

426000 Материјал 144,800.00 0.03%

482000
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног
нивоа власти другом 25,800.00 0.01%

511000 Зграде и грађевински објекти 2,800,000.00 0.62%



515000 Нематеријална имовина 5,000,000.00 1.10%

Извори финансирања за функцију 473:

01 Приходи из буџета 11,664,540.00 2.57%

07 Приходи из републике 500,000.00 0.11%

Укупно за главу 3.02: 12,164,540.00 2.68%

3.03 Глава Физичка култура

810 Услуге рекреације и спорта

481000 Дотације невладиним организацијама 8,835,000.00 1.95%

Извори финансирања за функцију 810 :

01 Приходи из буџета 8,835,000.00 1.95%

Укупно за главу 3.03: 8,835,000.00 1.95%

3.04 Глава Предшколско образовање

911 Предшколско образовање
411000 Плате и додаци запослених 18,015,353.00 3.97%

412000 Социјални доприноси на терет послодавца 3,224,748.00 0.71%

414000 Социјална давања запосленима 1,280,000.00 0.28%

415000 Накнада за запослене 105,000.00 0.02%

416000 Награде, бонуси и остали посебни расходи 160,000.00 0.04%

421000 Стални трошкови 2,287,000.00 0.50%

422000 Трошкови путовања 202,800.00 0.04%

423000 Услуге по уговору 1,579,500.00 0.35%

424000 Специјализоване услуге 247,100.00 0.05%

425000 Текуће поправке и одржавање 818,900.00 0.18%

426000 Материјал 2,339,300.00 0.52%

481000 Дотације невладиним организацијама 5,000.00 0.00%

482000
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног
нивоа власти другом 28,600.00

0.01%

511000 Зграде и грађевински објекти 10,500,000.00 2.31%

512000 Машине и опрема 724,500.00 0.16%

Извори финансирања за функцију 911 :

01 Приходи из буџета 26,363,725.00 5.81%

03 Социјални доприноси 900,000.00 0.20%

04 Сопствени приходи 4,374,000.00 0.96%

07 Приходи из републике 9,880,076.00 2.18%

Укупно за главу 3.04: 41,517,801.00 9.14%

3.05 Глава Месне заједнице

160 Опште јавне услуге
421000 Стални трошкови 1,004,000.00 0.22%

423000 Услуге по уговору 1,525,000.00 0.34%

424000 Специјализоване услуге 203,000.00 0.04%

425000 Текуће поправке и одржавање 11,781,500.00 2.59%

426000 Материјал 8,495,000.00 1.87%

482000
Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног
нивоа власти другом 10,000.00

0.00%

511000 Зграде и грађевински објекти 3,036,500.00 0.67%

512000 Машине и опрема 715,000.00 0.16%

Извори финансирања за функцију 160 и главу
3.05:

01 Приходи из буџета 26,770,000.00 5.90%



3.06 Глава ''Дечије одмаралиште'' Ртањ у ликвидацији

810 Услуге рекреације и спорта
451000 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 1,450,000.00 0.32%

Извори финансирања за функцију 810 и главу
3.06:

01 Приходи из буџета 1,450,000.00 0.32%

3.07 Глава Јавна комунална предузећа

620 Развој заједнице
451000 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 82,500,000.00 18.17%

Извори финансирања за функцију 620 и главу
3.07:

01 Приходи из буџета 82,500,000.00 18.17%

3.08 Глава ЈП рег. водоснабдевања ''Боговина'' Бор

630 Водоснабдевање
451000 Субвенције јавним нефинансијским предузећима 670,000.00 0.15%

Извори финансирања за функцију 630 и главу
3.08:

01 Приходи из буџета 670,000.00 0.15%

3.09 Глава Буџетски фонд за заштиту животне средине

560 Заштита животне средине некласификована да
другом месту

423000 Услуге по уговору 1,450,000.00 0.32%

424000 Специјализоване услуге 80,000.00 0.02%

426000 Материјал 100,000.00 0.02%

511000 Зграде и грађевински објекти 1,870,000.00 0.41%
Извори финансирања за функцију 560 и главу
3.09:

01 Приходи из буџета 3,500,000.00 0.77%

3.10 Глава Фонд за развој пољопривреде
420 Пољопривреда, шунарство, лов и риболов

421000 Стални трошкови 20,000.00 0.00%

423000 Услуге по уговору 180,000.00 0.04%

426000 Материјал 100,000.00 0.02%

481000 Дотације невладиним организацијама 200,000.00 0.04%

621000 Набавка домаће нефинансијске имовине 4,500,000.00 0.99%
Извори финансирања за функцију 420 и главу
3.10:

01 Приходи из буџета 5,000,000.00 1.10%

3.11 Глава Инклузија Рома-Пројекат: Образовање за све

900 Образовање
421000 Стални трошкови 3,750.00 0.00%

423000 Услуге по уговору 21,732.00 0.00%

426000 Материјал 59,800.00 0.01%

463000 Донације и трансфери осталим нивоима власти 99,314.00 0.02%

481000 Дотације невладиним организацијама 23,828.00 0.01%
Извори финансирања за функцију 420 и главу
3.11:

06 Донације од међународних организација 208,424.00 0.05%

Извори финансирања за раздео 3:

01 Приходи из буџета 363,059,265.00 79.96%

03 Социјални доприноси 1,100,000.00 0.24%

04 Сопствени приходи 4,996,500.00 1.10%

06 Донације од међународних организација 1,758,424.00 0.39%

07 Приходи из републике 56,205,076.00 12.38%

Укупно за раздео 3: 427,119,265.00 94.07%

УКУПНИ РАСХОДИ 454,060,000.00 100.00%



III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА

Члан 8.
У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2013.

годину и пројекцијама за 2014. и 2015. годину, које је донео министар надлежан за
послове финансија на основу одредби члана 3ба Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012), и
Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији
(„Службени гласник РС“, број 104/2009), број запослених код корисника буџета на
може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време, и то:

- 56 запослених у локалној администрацији на неодређено време;
- 7 запослених у локалној администрацији на одређено време;
- 10 запослених у култури на неодређено време;
- 2 запослена у туризму на неодређено време;
- 30 запослених у предшколским установама на неодређено време.

У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из
става 1. овог члана.

Члан 9.
За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.

Члан 10.
Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је

функционер, односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање
обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за
издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Члан 11.
Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење

буџета и најмање два пута годишње информише председника и општине општинско
веће), а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно
деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана
(општинско веће) усваја и доставља извештај Скупштини општине.

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и
образложење великих одступања.

Члан 12.
Одлуку о промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску

резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси председник
општине.

Члан 13.
Решење о употреби текуће и сталне буџетске резерве на предлог локалног органа

управе надлежног за финансије доноси председник општине.

Члан 14.
Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском

систему доноси општино веће.

Члан 15.



Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање
јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у
складу са Законом о буџетском систему.

Овлашћује се председник општине да, у складу са чланом 27ж Закона о
буџетском систему, може поднети захтев министарство надлежно за послове финансија
за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10% уколико је
резултат реализације јавних финансија.

Члан 16.
Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника

средстава тог буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у
консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну
трезора.

Члан 17.
Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2013. години по посебном акту

(решење или одлуку) који доноси председник општине, на предлог надлежног органа за
финансије, у оквиру следећих раздела:

- Раздео 2 – Председник општине и општинско веће, економска класификација
481- Дотације невладиним организацијама и

- Раздео 3 – Општинска управа, функција 090, економска класификација 472-
Накнаде за социјалну заштиту из буџета.

Чалан 18.
У разделу 2. – Председник општине и општинско веће, функција 110, економска

класификација 481 – Дотације невладиним организацијама – биће распоређена на
основу Одлуке Општинског већа након спроведеног конкурса, одређивања критеријума
и именовања чланова комисије.

Члан 19.
Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава

морају одговарати апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком одобрена и
пренета.

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о
буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне
издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за
послове финансија, уз сагласност председника општине, а највише до износа исказаних
у плану капиталних издатака из члана 4. ове одлуке.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава
буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода
из тих других извора.

Обавезе преузете у 2012. години у складу са одобреним апропријацијама у тој
години, а не извршене у току 2012. године, преносе се у 2013. годину и имају статус
преузетих обавезе и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.

Члан 20.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на

принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом,
односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 21.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног

уговора или другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано.



Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре
утврђене чланом 56. став 3 Закона о буџетском систему

Члан 22.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци

добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу
са прописима који уређују јавне набавке.

Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама сматра се
набавка чија је вредност дефинисана законом којим се уређује буџет Републике Србије
за 2013. годину.

Члан 23.
Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно

оствареним примањима буџета. Ако се у току године примања смање, издаци буџета
извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на
постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано
функционисање корисника буџетских средстава.

Члан 24.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета,

преносе се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним
плановима буџета.

Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање
(копије).

Члан 25.
Новчана средстава на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у

2013. години само у складу са чланом 109. Закона о буџетском систему, при чему су, у
складу са истим чланом Закона, председник општине, односно лице које он овласти,
одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 26.
Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све

кориснике јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршење тог
програма, и о томе обавестити Скупштину општине.

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника
општине, засновати радни однос са новим лицима до краја 2013. године, уколико
средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа
средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском
кориснику и програмом рационализације из става 1. овог члана.

Члан 27.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у

целини или претежно финансира из буџета, обрачунаваће амортизацију средстава за
рад у 2013. години, на терет капитала сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету и
средстава остварених по основу донација.

Члан 28.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед

неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, председник општине
може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Службени
гласник РС“, број 61/2005 и 78/2011).



Члан 29.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31.

децембра 2012. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2012.
години, која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине
Бољевац за 2012. годину.

Члан 30.
Изузетно, у случају да се буџету општине Бољевац из другог буџета (Републике,

друге општине) определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска
трансферна средства за надокнаду штета услед елементарнихнепогода, као и у случају
уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове
одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће
апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о
буџетском систему.

Члан 31.
Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализациују обавеза других

корисника јавних средстава, у смислу Закона о буџетском систему који су укључени у
систем консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико ови корисници нису
добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом односно актом
Скупштине општине и уколико тај план нису доставили Управи за трезор.

Члан 32.
Ову Одлуку објавити у службеном листу општине Бољевац и доставити

министарству надлежном за послове финансија.

Члан 33.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења о објавиће се у Службеном листу

општине Бољевац.

Број: 06-____-/2012-I/____
Бољевац, ________.2012. год.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  БОЉЕВАЦ

Љубиша Јаношевић, дипл. правник

O Б  Р  А  З  Л  О  Ж  Е  Њ  Е

Правни основ за доношење Одлуке о буџету општине Бољевац за 2013. годину садржан
је у одредбама члана 6. став 2, члана 43. став 1. и члана 46. став 1. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10 и 93/12), којима је прописано да одлуку о
буџету локалне власти доноси скупштина локалне власти и да се буџет доноси за период од
једне фискалне године и важи за годину за коју је донет, члана 20. тачка 3. а у вези са чланом
23. став 4, члана 32. тачка 2, а у вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07), којима је прописано да скупштина општине – у складу са
Уставом и Законом доноси буџет и члана 16. тачка 5, члана 39. Статута општине Бољевац
(„Службени лист Општине Бољевац“, број 1/08), којима је прописано да Скупштина општине у
складу са законом доноси буџет за једну календарску годину у ком се процењују приходи и



примања и утврђују расходи и издаци за ту буџетску годину, као и битне одредбе за извршење
ове Одлуке.

Као подлога за израду предлога Одлуке о буџету Општине Бољевац за 2013. послужили
су следећи извори: Захтеви директних и индиректних корсника буџетских средстава за 2013.
годину, Извршење буџета за 2012. годину закључно са 31.10.2012., и "Упутство за припрему
Одлуке о буџету локалне власти" достављено од стране Министарства финансија Владе РС
19.10.2012. године. Изменама и допунама Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС",
број 93/12) уређено је (као новина) да Министарство финансија и привреде доставља локалним
самоуправама "Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти" за наредну буџетску
годину.

Такође, полазна основа при планирању прихода и примања и расхода и издатака за
наредну буџетску годину заснива се на пројекцији стратешких циљева економске политике коју
ће Влада водити у наредном периоду дефинисану у фискалној стратегији за 2013. годину са
пројекцијама за 2014. и 2015. годину. Економском политиком коју ће Влада водити у наредном
периоду створиће се услови за макроекономску стабилност и економски опоравак и раст
привреде на бази повећања инвестиција и извоза који обезбеђује побољшање стања на
тржишту рада и раста животног стандарда . У том погледу макроекономска политика биће
усмерена на: макроекономску стабилност на успостављању чврсте координације фискалне и
монетарне политике, економски опоравак и убрзање раста повећањем штедње, продуктивности
и конкурентности и повећањем запослености и животног стандарда.

Ради ублажавања глобалне економске кризе на привреду Србије и стварања услова за
економски опоравак донет је План антикризних мера за привреду. Кључне мере су
субвенционисање камата на кредите за ликвидност привреде и стамбену изградњу. Поред тога,
донете су мере за подстицање и растерећење привреде у погледу скраћивања рокова за
наплату потраживања од Републике, локалних самоуправа и јавних предузећа, а посебно
укидање непотребних парафискалних намета и такса које плаћају предузећа, као и непотребних
агенција и фондова.

Пројекцијом основних макроекономских показатеља Републике Србије у 2013. години
планиран је реални раст бруто друштвеног производа у висини од 2% смањења државне
потрошње за -5,2% и инфлација на крају периода у висини од 5,5%.

Бивше Министарство финансија Републике Србије – сектор буџета, доставило је свим
јединицама локалне самоуправе Закључак Владе 05 Број: 400-3809/2012 од 29. маја 2012.
године, којим се прихвата  Извештај о поступку припреме и усвајања Извештаја о фискалној
стратегији за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину и у коме је наведено да се
имајући у виду значај предстојеће фискалне консолидације, израда програма фискалне
консолидације у средњем року очекује по окончању формирања нове Владе, а такође се очекује
да ће мере фискалне консолидације бити и главна тема разговора о наставку Stand-by
аранжмана са ММФ. У извештају је наведено да, обзиром да програм фискалне консолидације
представља и главни део извештаја о Фискалној стратегији, сврсисходно је процедуру израде и
усвајања Извештаја од стране Владе отпочети након договора о правцима фискалне
консолидације.

При планирању прихода и примања и расхода и издатака у предлогу Одлуке о буџету
општине Бољевац за 2013. годину, узете су у обзир и измене и допуне Закона о буџетском
систему („Службени гласник РС“, број 93/12) и измене и допуне Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник РС“, број 93/12). Законом о буџетском систему уведене су нове
одредбе и дефиниције које се односе на исказивање капиталних издатака, укидање сопствених
прихода, обавеза отварања подрачуна других корисника јавних средстава у оквиру
консолидованог рачуна трезора локалне самоуправе, нових врста јавних прихода и примања и
начин њиховог увођења, фискална правила за наредну буџетску годину, припрема и доношење
буџета и финансијских планова, упутство за израду одлуке о буџету локалне власти, повраћај
буџетских средстава од стране корисника и др.

Такође изменама и допунама Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, број 93/12), прописани су највиши износи за локалне комуналне таксе за истицање



фирми на пословном простору, за коришћење рекламних паноа, укључујући истицање и
исписивање фирме ван пословног простора на објкетима и просторима који припадају јединици
локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.). као и за држање
моторних друмских и прикључних возила осим пољопривредних возила и машина.

Осим напред наведеног, овим Законом је у циљу растерећења привреде у условима
економске кризе, укинут одређени број локалних комуналних такса а предузетници и мала
правна лица (осим за одређене делатности)  ослобађају се плаћања фирмарине и локалне
комуналне таксе за коришћење рекламних паноа, укључјујући и истицање и исписивање фирме
ван пословног простора.

У наредној години и даље ће посебна пажња бити усмерена на контролу плата у јавном
сектору (држава, локална самоуправа и јавна предузећа на свим нивоима) и смањење расхода
за плате, рационализацијом која треба да обезбеди и поваћање ефикасности у раду и пружање
квалитетних услуга.

I ОПШТИ ДЕО

У општем делу предлога одлуке о буџету оштине Бољевац за 2013. годину садржане су
одредбе којима се дефинишу укупни приходи и примања и расходи и издаци буџета општине за
2013. годину, примања и издаци по основу продаје односно набавке финансијске имовине и
датих кредита и задуживања, текућа и стална буџетска резерва, консолидације издатака из
буџета, дефиниција корисника, начин трансфера средстава буџетским корисницима и њихово
распоређивање, као и наредбодавац и одговорност буџетских корисника.

Планирана средства у предлогу Одлуке о буџету општине Бољевац за 2013. годину,
заснивају се на приходима и примањима у складу са одредбама Закона о финансирању
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/06, 47/11 и 93/12), која се остварују по
основу изворних и уступљених прихода, трансфера, примања по основу задуживања и других
прихода и примања утврђених Законом.

Укупни приходи и примања у предлогу Одлуке утврђени су у износу од 454.060.000
динара, док су укупни расходи и издаци утвређни у износу од 439.398.000 динара.

Буџетски суфицит у износу од 14.662.000,00 динара користиће се за отпалту кредита
домаћим банкама и набавку финансијске имовине.

Планирани су и сопствени приходи буџетских корисника (предшколска установа и КОЦ)
у укупном износу од 4.996.500,00 динара које ће буџетски корисници имати на располагању
током 2013. године.

У складу са одредбама члана 2. и 40. Закона о буџетском систему, планирана су
средства на име капиталних улагања за текућу и наредне две буџетске године према буџетским
корисницима у складу са функционалном класификацијом. Средства су планирана сагласно
пројекцијама за текућу и две наредне буџетске године у складу са пројектованим растом бруто
друштвеног производа и раста потрошачких цена на крају буџетских година.

Буџетски приходи и примања и расходи и издаци

Буџетски приходи и примања општине Бољевац за 2013. годину планирани су на основу
дефинисаних прихода и примања у складу са одредбама Закона о финансирању локалне
самоуправе и остварених прихода у протеклом периоду (јануар-октобар 2012. године), при чему
су се имале у виду и измене и допуне одредаба Закона о финансирању локалне самоуправе а
која се односи на ограничење висине комуналних такси, односно укидање појединих
комуналних такси (комунална такса за коришћење витрина ради излагања робе, комунална
такса за држање музичких уређаја и привређивање музичког програма у угоститељким
објектима, сливна водна канализација од правних лица...) и укидање накнаде за загађење
животне средине.

Изменама и допунама Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник
РС“, број 93/12), део одредби који се односи на тасксе измењен је у погледу утврђивања
висине, наплате комуналне таксе, тј. ограничење, као и у погледу обима обухватности правних
и физичких лица. Као последица ограничења и смањења обухваћености код наплате комуналне



таксе за истицање фирми, у наредној буџетској години, због структуре правних и физичких
лица, процена је да ће доћи до смањења прихода између 50 и 60% тј. рачуна се да је ефекат од
смањења ових прихода негде око 10 милиона динара.

Приликом доношења Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину, чланом 29.
Закона прописано је да су ненаменски трансфери општине Бољевац повећани за 6,3% у односу
на трансфере из 2012. године и износе 212.019.440 динара. Такође, чланом 24. Закона о буџету
РС за 2013.годину, општини Бољевац биће додељена средства у износу од 42.715.000 динара
за редовно и повремено одржавање локалне путне мреже где ће Министарство регионалног
развоја и локалне самоуправе трансферисати средства.

Сагледавањем свих јавних прихода и примања општине Бољевац тј. њиховом
пројекцијом за 2013. годину утврђени су укупни приходи и примања у износу од 454.060.000
динара, што у односу на буџет за 2012. годину чини повећање за 33.931.500 динара.

У структури планираних прихода и приамња буџета општине Бољевац за 2013. годину,
највеће учешће имају трансферна средства са 59,13% или 268.464.516 динара (ненаменски
трансфер, наменски трансфер за локалне путеве и трансфери од министарстава за програме и
пројекте) и порези са 32,38% или 147.040.560 динара (порез на доходак, добити и капиталне
добитке, порез на имовину, порез на добра и услуге и други порези).

Други приходи планирани су у износу од 25.286.500 динара или са учешћем од 5,57% и
чине: приходе од имовине (приходи од камата, накнада за коришћење грађевинског земљишта,
комуналне таксе, накнада за уређивање грађевинског земљишта, приходи од давања у закуп и
др.), приходе од продаје добара и услуга, новчане казне и одузета имовинска корист,
добровољни трансфери од физичких и правних лица и мешовити и неодређени приходи.

По основу примања од продаје непокретности и покретне имовине планирана су
средства у износу од 10.050.000,00 и то: за продају старог аута и продају павиљона на Ртњу
као и станова узетих у закуп.

Такође, због промена дефинисаних у Закону о изменама и допунама закона o буџетском
систему  ("Сл. гласник РС", број 93/12), у обавези смо да приходе (ранији сопствени приходи)
индиректних корисника месних заједница прикажемо као буџетске. Ефекат овог повећања је
1.700.000 динара увећања прихода у Нацрту буџета општине Бољевац за 2013. годину.

У исто време предлогом Одлуке о буџету општине Бољевац за 2013. годину утврђени су
укупни расходи и издаци у износу од 454.060.000,00 динара, од чега се на текуће расходи
осноси 354.128.200 динара, издатке за набавку нефинансијске имовине 85.269.800 динара и
отплату дуга и набавку финансијске имовине 14.662.000 динара.

У структури укупних расхода и издатака највеће учешће имају куповина роба и услуга
(стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору, специјализоване услуге, текуће
поправке и одржавање и материјал) у износу од 118.878.116 динара или 26,18%, расходи за
запослене (плате, социјални доприноси на терет послодавца, превоз запослених, социјална
давања, јубиларне награде) у укупном износу од 85.671.047 динара или 18,87% и субвенције
(ЈКП „Услуга“, Дечије одмаралиште Ртањ у ликвидацији и ЈП ''Боговина'' Бор) у износу од
84.620.000,00 или 18,64%.

Планирана средства по основу капиталних улагања (капитално одржавање, издаци за
опрему и остала основна средства) планирана су 85.269.800 динара, што чини 18,78% укупних
расхода и издатака.

У нормативном делу Одлуке утврђени су директни буџетски корисници, начин
коришћења средстава непосредно у зависности од остварених прихода и примања, начин
планирања коришћења буџетских средстава у току буџетске године, наредбодавац за
извршење Одлуке о буџету, као и непосредна одговорност руководилаца директних и
индиректних буџетских корисника за закониту, наменску и економичну употребу буџетских
средстава.



II ПОСЕБАН ДЕО

У одредбама члана 13. Посебног дела Одлуке, сврстани су директни и индиректни
буџетски корисници који ће се финансирати сагласно Одлици средствима буџета општине
Бољевац и из средстава сопствених прихода према организационој, функционалној и
економској класификацији.

У складу са одредбама чкана 27. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник
РС'', број 129/07) и злана 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09,
73/10, 101/10 и 93/12) и предлогу Одлуке о буџету за 2013. годину буџетски корисници су
сврстани у 3 раздела и 11 главе.

Укупни буџетски расходи и издаци усаглашени су у износима и по изворима
финансирања са расположивим буџетским средствима за 2013.годину и износе 454.060.000
динара.

Имајући у виду изворе средстава, износ појединих прихода, као и потребу за
рационализацијом расхода и издатака у наредном периоду, планирани обим средстава из
буџета за буџетске кориснике није могао да одговори свим поднетим захтевима.

При планирању буџетских расхода и издатака, а сагласно са одредбама из Закона,
приоритети су имали расходи по основу плата, додатка и накнада запослених и социјалних
доприноса на терет послодавца, накада по основу права и Колективног уговора, јубиларне
награде и отпремнина, стални трошкови (комуналне услуге, трошкови електричне струје,
набавка огрева и др.) и уговорене обавезе буџетских корисника из своје надлежности. При
планирању обавеза по основу плата и социјалних доприноса на терет послодавца код свих
буџетских корисника примењене су одредбе дефинисане из ''Упуства за припрему Одлуке о
буџету локалне власти за 2013. годину'' где је маса зарада планирана за све оне које примају
зараде из буџета , на нивоу зарада за август месец увећане за 5%. Изизетак је направљен код
Туристичке организације општине Бољевац где су планирана средства у износу од 658.403
динара за једног новозапосленог у 2013. години на основу систематизације Туристичке
организације која већ 2 године уназад нема потребног радника за несметан рад организације.

Број запослених и масе зарада исказани су на табелама прописаним од стране
Министарства финансија и привреде које су део овог образложења:

Табела 1 – ПЛАНИРАНА МАСА СРЕСТАВА ЗА ПЛАТЕ

Ред.бр.

Директни и индиректни
корисници буџетских средстава

локалне власти

Маса средстава за плате
исплаћена за август 2012.

године

Маса средстава за плате
планирана за 2013. годину

Буџетска
средства

Остали
извори

Буџетска
средства

Остали
извори

1 2 3 4 5 6

1.
Органи и организације локалне
власти 4.055.198,19 51.116.300

2. Предшколске установе 1.399.462,58 286.260,79 17.633.225 3.606.876
3. Установе културе 597.024,78 7.522.500

4.
Остале установе из области
јавних служби

5.

Јавна предузећа, дирекције и
фондови основани од стране лок.
власти који се финансирају из
јавних прихода чија је намена
утврђена посебним законом

6.
Остали индиректни корисници
буџета- Туристичка
организација 69.613,04 1.514.740
Укупно за све кориснике
буџетских средстава 6.121.298,59 286,260,79 77.786.765 3.606.876



Табела 2 – БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2013. ГОДИНИ

Ред.бр.
Директни и индиректни корисници
буџетских средстава локалне власти

Број запослених
на неодређено

време

Број
запослених на

одређено
време

Укупан број
запослених

1 2 3 4 5(3+4)

1. Органи и организације локалне власти 55 10 63
1a Изабрана лица 2 2
1б Постављена лица и запослени 53 8 61

2. Установе које се финансирају из буџета
(осим предшколских установа) 12 12

3.

Привредна друштва и остали облици
организовања чији је једини оснивач
локална власт и месне заједнице
(индиректни корисници буџета)

4.

Укупно за све кориснике буџета на
које се односи Закон о одређивању
максималног броја запослених у
локалној администрацији (1б+2+3) 64 8 72

5. Предшколске установе 30 30

6.
Укупно за све кориснике буџетских
средстава (4+5) 94 8 102

Напомена: У 2013. години створиће се услови за одлазак 2 запослена у пензију у
Општинској управи Бољевац и планирана је отпремнина.

Код раздела 1. – Скупштина општине планиране су: обавезе по основу накнада за рад
одборника и накнада заменика председника Скупштине у складу са пројекцијом расхода на
годишњем нивоу у складу са прописаном висином накнаде; медијске услуге радија и телевизије,
трошкове канцеларијског материјала за потребе Скупштине, финансирање политичких странака
сагласно одредбама закона (0,14% od текућих расхода који се финансирају из пореских
прихода). Сви остали расходи, стални трошкови, трошкови путовања, услуге по уговору и
материјал планирани су у складу са постојећим обимом расхода.

У оквиру раздела 2. – Председник општине и општинско веће поред текућих расхода
планирани су расходи по основу накнада за рад општинског већа, услуге по уговору (накнада
комисија, сниматеља, заменика и помоћника председника Општине..) као и дотације
невладиним организацијама које се односе на Црвени крст, дотације верским заједницама,
РАРИС, СКГО и остале друштвене организације и удружења на основу кога ће бити расписан
конкурс за доделу средстава.

Расходи и издаци код директног буџетског корисника Општинске управе планирани су у
укупном износу од 157.514.250 динара и превасходно се односе на расходе по основу плата,
додатка и накнада запослених и социјални доприноси на терет послодавца, социјална давања
(боловање, породиљско боловање, помоћ у случају смрти и болести), по основу јубиларних
награда. Стални трошкови, трошкови путовања, текуће одржавање и расходи за материјал
планирани су у складу са постојећим обимом расхода. Код услуга по уговору највећу ставку
представљају услуге одржавање софтвера ЛПА-а и услуге вршења стручног надзора.
Специјализоване услуге код ОУ чине накнаде за мртвозорство и стрелцима за противградну
заштиту, геодетске услуге као и накнада за одводњавање.  Новчане казне и пенали по решењу
судова односе се на решења за ујед паса луталица. Средства текуће резерве планирана су у
износу од 4.000.000 динара а сталне резерве у износу од 1.000.000 динара. Такође, планирана
је отплата рата узетих 4 кредита и 4 аутомобила на лизинг из ранијих година у износу од
10.162.000 динара као и отплата камате у износу од 3.110.000 динара и негативне курсне
разлике у износу од 1.640.000 динара. Што се тиче инвестиција, већи део планираних



средстава код 511- Зграде и грађевински објекти чине исплате обавеза из 2012. године као и
планирана средства за израду пројектне документације и припритетних инвестиција. Поред
административне опреме за несметан рад, планирана су средства у износу од 800.000 динара
за куповину новог аутомобила.

Што се тиче функције 360-Јавни рад и безбедност саобраћаја, од остварених средства
од казни за прекршаје планирана су за материјал за едукацију из области саобраћаја у износу
од 100.000 динара, хоризонталну и вертикалну сигнализацију и одржавање саобраћајне
инфраструктуре у износу од 800.000 динара и куповину радара у износу од 1.100.000 динара.

Функција 040 - Породица и деца – чине исплата учесницима НОР-аи помоћ избеглицама
на основу конкурисања средстава код Комесаријата за избеглице.

Центру за социјални рад планирана су средства за несметан рад (плате за 2 запослена,
стални трошкови, услуге по уговору, текуће поправке и одржавање) као и средства за:
једнократну новчану помоћ у износу од 3.400.000 динара, новчана помоћ за новорођенчад у
износу од 560.000 динара, помоћ за треће и свако наредно дете у износу од 700.000 динара,
новчане помоћи за породиље 1.600.000 динара накнада интерресорне комисије у износу од
200.000 динара и средтва за финансирање 3 неговатељица за помоћ деци ометана у развоју у
износу од 1.207.500 динара.

Средства донација у изнсоу од 1.550.000 динара планирана су за пројекат „Развој
услуга за децу ометена у развоју“

За потребе Дома здравља планирана су средства за текуће одржавање и материјал у
износу од 1.000.000 динара и инвестиције у износу од 3.000.000 динара (куповина једног возила
и реконструкција грејања у Дому здравља).

Што се тиче основног образовања средства су опредељена на ек.класификацији 463:
ОШ „9 Српска бригада“  у износу од 9.040.000 динара, ОШ „Ђорђе Симеоновић“ Подгорац у
износу од 4.824.400 динара, ОШ „Ђура Јакшић“ Сумраковац у износу од 4.252.212 динара.
Такође код основног образовања планиран је превоз ученика у износу од 24.000.000 динара,
накнада трошкова путовања за ученике специјалних школа у износу од 200.000 динара и
интернатски трошкови (смештај и исхрана ученика) у специјалним школама у износу од
1.500.000 динара.

Што се тиче срењег образовања, опредељена су средства СШ „Никола Тесла“ у истом
износу као и у 2012. години и она износе 3.950.000 динара за редовно финансирање школе.

У области културе планирани су расходи на име 10 запослених, накнаде превоза и
јубиларне награде, стални трошкови и трошкови путовања, текуће поправке и материјал. Услуге
по уговору и специјализоване услуге односе се на планиране програме и културну
манифестацију „Црноречје у песми и игри“. Што се тиче инвестиција планирана су средства за
сређивање сале у КОЦ-у, куповину опреме и књига за потребе библиотеке.

Расходи у области туризма, за индиректног буџетског корисника Туристичке
организације општине Бољевац, поред плата 2 запослена и осталих трошкова за несметан рад
планирана су средства за вршење стручног надзора над радовима, изградња спортског и
рекреационог објекта у износу од 2.800.000 динара и учешће у изградњи туристичке
инфраструктуре у износу од 5.000.000 динара.

Преко Спортског савеза општине Бољевац финансира се област физичке културе где су
планиране плате 3 запослена у износу од 1.540.000 динара а преостала средства за потребе
клубова у укупном износу од 7.295.000 динара која су остала на нивоу плата из 2012. године.

Област Друштвена брига о деци финансира се из општине код корисника ПУ „Наша
радост“  Бољевац. Расходи по основу плата и других давања 30 запослених из буџета су
планирани у складу са утврђеним обимом могућих повећања у 2013. години,  при чему су се



имала у виду и расположива средства по основу прихода које остварују из сопствене
делатности. Остали расходи планирани су у складу са потребама установе, односно реалним
растом појединих расхода у наредном периоду (стални трошкови, услуге по уговору, текуће
поправке, материјал). Захтев по основу капиталних улагања за 2013. годину исказан од стране
ПУ превазилазио је реалне могућности тако да су се за доградњу и проширење просторних
капацитета вртића планирала средства у износу од 10.000.000 динара у 2013. години.
Планирана средства опреме за потребе вртића износе 168.400 динара

Сагледавањем појединачних захтева месних заједница опредељена средства у буџету
за 2013. годину износе 26.700.000 динара од чега 1.700.000 динара су сопствени приходи
месних заједница. Средства су опредељена за сталне трошкове (трошкове платног промета,
електричну енергију и телефон), текуће поправке и одржавање, поправку атарских путева,
сређивање сеоског водовода, куповину материјала и горива, куповину основних средстава,
репрезентација, сусрети села и културне манифестације, завршетак инвестиционих радова на
Домовима културе.

По основу субвенција планирана су средтсва у укупном износу од 84.620.000 динара и
то: ЈКП „Услуга“ у износу од 82.500.000 динара на основу финансијског плана који представља
саставни део Плана и програма ЈКП-а за 2013. годину; ЈП за изградњу и експлоатацију РВС
„Боговина“ Бор у износу од 670.000 динара за одржавање дела система, амортизацију,
материјалне трошкове запослених у делу експлоатације воде, као и дела законских обавеза и
редовне потрошње електричне енергије; Дечије одмаралиште Ртањ у ликвидацији у износу од
1.450.000 динара за трошкове ликвидационог управника и намирење поверилаца.

Буџетски Фонд за заштиту животне средине је евиденциони фонд у општини где су
планирана средства од остварених прихода од накнаде за заштиту и унапређење животне
средине у износу од 3.500.000 динара и то: за суфинансирање пројекта из области заштите
животне средине у износу од 1.870.000 динара, чишћење дивљих сметлишта у износу од
1.400.000 динара као и подстицајне и превентивне активности које доприносе заштити животне
средине у износу од 230.000 динара.

Преко индиректног буџетског корисника Фонд за развој пољопривреде финансира се
област пољопривреде у укупном износу од 5.000.000 динара која подразумева кредитирање
пољопривредника за развој пољопривредне производње у износу од 4.500.000 динара, за
помоћ формирања и рада постојећих удружења 200.000 динара и 300.000 динара за обављање
редовних активности аграрног фонда (презентације, едукације, литература, студијска
путовања).

За реализацију пројекта „Образовање за све“  планирана су средства донација у износу
од 208.424 динара што чини 10% средстава укупног пројекта (18.046 еура).

И у 2013. години настављa се финансирање пројеката започетих у претходном
годинама с тиме што је посебан нагласак у овом буџету стављен на: 1) даљу израду планских
докумената чија израда чини: основ за повлачење средстава из НИП-а као и средстава
предприступних фондова Европске уније као и средстава потенцијалних донатора, 2) пројекте
дефинисане у члану 4 Одлуке о буџету као и 3) део средстава опредељених оквирно за
инвестиционо одржавање код индиректних корисника као и за набавку опреме за њих.

Разлози за раније ступање на снагу Одлуке

Ценећи чињеницу да је Одлука о буџету општине Бољевац за 2013. годину потребно
применити почев од 1. јануара 2013. године, а имајући у виду сам поступак доношења Одлуке
од стране Слупштине на крају текуће године, предлаже се ступање на снагу ове одлуке
наредног дана од дана објављивања у Службеном листу општине Бољевац, сагласно члану
196. Устава Републике Србије (''Службени гласник РС'', број 98/06), којим је прописано да општи
акти могу ступити на снагу и пре осмог дана од дана њиховог објављивања, ако за то постоје
нарочито оправдани разлози утврђени приликом њиховог доношења.


