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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број
129/2007), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број
54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013 и 108/2013) и члана 39. Статута општине
Бабушница (,,Скупштински преглед општине Бабушница,, број 3/2008, 5/2013 и 13/2013),
Скупштина општине Бабушница на седници од 20.12.2013. године, доноси

О Д Л У К У
о буџету општине Бабушница за 2014. годину

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Примања и издаци буџета општине Бабушница (у даљем тексту: буџет) и примања
и издаци по основу продаје, односно набавке финансијске имовине за 2014. годину утврђују се у
износу 389.920. 000 динара.

Део примања из ове Одлуке у износу од 7.624.500 динара представља део
наменског вишка прихода из ранијег периода. Вишак прихода распоређује се на следећим
позицијама:

95 -424-Специјализоване услуге.....................................................1.000.000
96 -425-Текуће поправке и одржавање...........................................4.316.000

184 -472- Помоћ иѕбеглицама и интерно расељеним лицима........2.308.500

Примања буџета за 2014. годину распорећују се по врстама, и то:

Опис
Шифра

економске
класификације

Средства из
буџета

1 2 3
I УКУПНА ПРИМАЊА 7+8 389.920.000
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 389.920.000
1.Порески приходи 71 111.601.000
1.1.Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим
самодоприноса)

711 92.491.000

1.2.Самодопринос 711180 1.000.000
1.3.Порез на имовину 713 15.410.000
1.4.Порез на добра и услуге 714 1.700.000
1.5.Остали порески приходи 716+719 2.000.000
2.Непорески приходи, од чега: 74 36.897.000
- наплаћене камате 7411 4.000.000
3.Примања од продаје нефинансијске имовине 8
4.Донације 731+732
5.Трансфери 733 240.622.000
6. Меморандумске ставке 77 800.000
II УКУПНИ ИЗДАЦИ
ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 323.277.000
1. Расходи за запослене 41 94.476.000
2. Коришћење роба и услуга 42 103.698.000
3. Отплата камата 44 2.700.00
4. Субвенције 45 14.000.000
5. Издаци за социјалну заштиту 47 36.538.000
6.Остали расходи 48+49 24.905.000
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ 4631 + 4651 46.960.000
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 5 66.643.000
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 4632+4642
III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-
II)

(7+8)-(4+5)

ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (УКУПНИ ПРИХОДИ
УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ

(7-7411+8)-
(4-44+5)
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РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)
ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И
ПРОДАЈЕ, ОДНОСНО НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ
IV ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ
КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

92

V ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И
НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

62

VI ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ
ПО  ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV-V)

92-62

VII ЗАДУЖИВАЊЕ 91
1.Задуживање код домаћих кредитора 911
2. Задуживање код страних кредитора 912
VIII ОТПЛАТА ДУГА 61
1. Отплаћивање домаћег дуга 611
2. Отплаћивање страног дуга 612
3. Отплаћивање по гаранцијама 613
IX ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ  (III+VI+VII-VIII)

Члан 2.

Буџет за 2014. годину састоји се од :

-Прихода и примања у износу од 389.920.000 динара
-Расхода и издатака у износу од 389.920.000 динара.

Члан 3.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2014. 2015. и 2016. годину, исказани су у
следећој табели:
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Члан 4.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Бабушница за 2014.годину
утврђени су у следећим износима:

Економска
класификација П Р И М А Њ А И З Н О С

321 Део наменског суфицита 7,624,500

I УКУПНА ПРИМАЊА 389,920,000
7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 389,920,000
71 1. ПОРЕСКИ ПРИХОДИ 111,601,000

711 Порез на доходак, добит и капиталну
добит

92,491,000

711111 Порез на зараде 75,000,000
711121 Порез на приход од самосталне делатности

према оствареном  нето приходу
5,275,000

711122 Порез на приход од самосталне делатности
према паушалном нето приходу

3,600,000

711145 Порез на приход од давања у закуп покретних
ствари

316,000

711147 Порез на земљиште 1,000,000
711180 Самодопринос 1,000,000
711191 Порез на друге приходе 6,300,000

713 Порези на имовину 15,410,000
713121 Порез на имовину од физичких лица 6,000,000
713122 Порез на имовину од правних лица 4,000,000
713311 Порез на наслеђе и поклон 110,000
713421 Порез на пренос апс.права на непокретности 4,300,000
713423 Порез на пренос апс.права на моторна возила 1,000,000

714 Порез на добра и услуге 1,700,000

714513 Комунална такса за држање моторних возила 1,600,000

714543 Накнада за промену намене пољопривредног
земљишта

100,000

716 Други порези 2,000,000
716111 Комунална такса на фирму 2,000,000

74 2.НЕПОРЕСКИ ПРИХОДИ 36,897,000

741 Приходи од имовине 13,757,000
741151 Камате на средства буџета општине 4,000,000
741511 Накнада за коришћење минералних сировина 500,000
741531 Комунална такса за коришћење простора на

јавним површинама
1,120,000

741526 Накнада за коришћење шума и шумског
земљишта

350,000

741534 Накнада за коришћење грађевинског
земљишта

7,787,000
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742 Продаја добара  и услуга 11,640,000
742151 Приход од продаје добара и услуга 40,000
742152 Приходи од давања у закуп објеката 300,000
742153 Приходи од закупнине за грађ.земљиште 300,000
742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 7,000,000
742351 Приходи општинских органа управе 4,000,000

743 Новчане казне и одузета имовин.корист 500,000

743324 Приход од новчаних казни за прекршаје
предвиђене прописима о безбедности на
путевима

500,000

745 Мешовити и неодређени  приходи 11,000,000
745151 Остали приходи  у корист нивоа општине 11,000,000

73 Трансфери и донација 240,622,000
732 Приход од донација

733 4.ТРАНСФЕРИ 240,622,000

733151 Ненаменски трансфери од  Републике у корист
нивоа општине

240,618,000

733152 Други текући трансфери од  Републике у корист
нивоа општине

1,000

733153 Функционални трансфери од Републике у
корист нивоа општина

1,000

733154 Текући наменски трансфери у ужем смислу од
Републике

1,000

733251 Капитални наменски трансфери у ужем смислу
од Републике

1,000

77 5.МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ 800,000

771 Меморандумске ставке за рефундацију
расхода

800,000

771111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 800,000

II -УКУПНИ ИЗДАЦИ

4 Текући расходи 323.277.000

41 1.Расходи за запослене 94.476.000
42 2.Коришћење роба и услуга 103.698.000
44 3.Отплата домаћих кредита 2.700.000
45 3.Субвенције 14.000.000
47 4.Права из социјалног осигурања 36.538.000
48+49 5.Остали расходи 24.905.000

Средства резерве, укупно од чега 9.600.000
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-Стална резерва 1.920.000
-Текућа резерва 7.680.000

4631 Текући трансфери 46.960.000
5 Капитални расходи 66.643.000

(7+8)-(4+5) III-БУXЕТСКИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (I-II)

Издаци буџета распоређују се по врстама и то:

Економска
класифика. В Р С Т А И З Н О С

41
42
44
45
46
47
48
49

51
52
54

Расходи за запослене
Коришћење роба и услуга
Отплата домаћих камата
Субвенције
Донације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту
Остали расходи
Административни трансф.из буџета
-стална резерва -
-текућа резерва -
Основна средства
Залихе робе
Остала основна средства

94.476.000
103.698.000

2.700.000
14.000.000
46.960.000
36.538.000
15.305.000

9.600.000
1.920.000
7.680.000

61.043.000
3.600.000
2.000.000

У К У П Н О : 389.920.000

Издаци буџета, по основним наменама утврђени су у следећим износима и то:

Еконо
мска
класи.

О П И С
Приходи из

буџета
Издаци из
додатних
прихода

Средства из
осталих

извора (13 и
остало)

Укупна
средства

41
411
412
413
414
415
416
417

42
421
422
423
424
425
426

44
441

45
451
454

46
463

Расходи за запослене
Плате,додаци и накнаде запослених
Социјални допринос на терет посло.
Накнаде у натури
Социјална давања зпосленима
Накнада за запослене
Награде бонуси и остали  расходи
Одборнички додатак

Коришћење услуга и роба
Стални тро{кови
Трошкови путоваwа
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Отплата домаћих камата
Отплата камата
Субвенције
Субвенције јавним нефин.пред.и ор.
Субвенције прив.предузећима

Донације и трансфери
Донације и трансфери остал. ниво.

94.476.000
75.240.000
13.535.000

86.000
8.000

3.320.000
287.000

2.000.000

103.698.000
27.166.000

7.073.000
26.330.000

5.962.000
26.399.000
10.768.000

2.700.000
2.700.000

14.000.000
11.000.000

3.000.000

46.960.000
46.959.000

342.000

221.000
120.000

1.000

6.070.000
948.000
473.000
575.000
405.000
340.000

3.329.000

1.245.000

1.245.000

5.316.000

1.000.000
4.316.000

96.063.000
75.240.000
13.535.000

86.000
1.474.000
3.440.000

288.000
2.000.000

115.084.000
28.114.000

7.546.000
26.905.000

7.367.000
31.055.000
14.097.000

2.700.000
2.700.000

14.000.000
11.000.000

3.000.000

46.960.000
46.959.000
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465
47

472

48
481
482
483
485

49
499
499

51
511
512
515

52
523

54
541

Остале дотације по закону
Накнаде за социјалну заштиту
Накнаде за соц.заш.из буџета

Остали расходи
Дотације невладиним организацијама
Порези и обавезне таксе
Новчане казне...
Накнада штете из буџета
Административни трансф.из буџ.
Стална резерва-1.920.000
Текућа резерва-7.680.000

Основна средства
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Залиха робе
Залихе робе за даљу продају

Остала основна средства
Земљиште

У К У П Н О:

1.000
36.538.000
36.538.000

15.305.000
14.081.000

1.016.000
207.000

1.000
9.600.000

61.043.000
43.002.000
17.931.000

110.000
3.600.000
3.600.000

2.000.000
2.000.000

389.920.000

2.000

1.000
1.000

70.000

70.000

6.484.000

2.308.500
2.308.500

8.869.500

1.000
38.846.500
38.846.500

15.307.000
14.081.000

1.017.000
208.000

1.000
9.600.000

61.113.000
43.002.000
17.931.000

180.000
3.600.000
3.600.000

2.000.000
2.000.000

405.273.500

II ПОСЕБНИ ДЕО

Члан 5.

Средства буџета у износу од 389.920.000,00 динара, средства из дела вишка
прихода у износу од 7.624.500 динара, средства прихода из додатних активности директних и
индиректних корисника буџета у укупном износу од 6.484.000 динара и средства из осталих
прихода у износу 1.245.000 динара распоређују се по корисницима, и то:

Р
аздео

Главна

Ф
ункција

П
озиција

Е
коном

ска класиф
ика.

О
 П

 И
 С

С
редства из буxета 01

С
редства из сопствених извора 04

С
редства из осталих извора (13 и остало)

Укупно
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Извршни и законодавни
одргани

1 Председник општине и
Општинско веће

110 1 41
1

Плате и додаци запослених 3,112,000 3,112,000

110 2 41
2

Социјални доприноси на
тер.послод

565,000 565,000

110 3 41
3

Накнада у натури 1,000 1,000

110 4 41
4

Социјална давања запосленима 1,000 1,000

110 5 41
5

Накнада за запослене 81,000 91,000

110 6 41
6

Награде,бонуси и остали посебни
расходи

1,000 1,000

110 7 42
1

Стални трошкови 2,400,000 2,400,000

110 8 42
2

Трошкови путовања 1,800,000 1.800.000

110 9 42
3

Услуге по уговору 8,600,000 8,600,000

110 10 42
4

Специјализоване услуге 500,000 500,000

110 11 42
5

Текуће поправке и одржавање 755,000 755,000

110 12 42
6

Материјал 2,305,000 2,305,000

110 13 44
1

Камате 2,700,000 2,700,000

110 14 48
1

Дотације невладиним
организацијама Ова апропријација
намењена је за рад Канцеларије
за младе

700,000 700.000

110 15 48
2

Порези, обавезне таксе и казне 1,000 1,000

110 16 48
3

Новчане казне и пенали по
реш.судова

1,000 1,000

110 17 48
5

Накнаде штете из буџета 1,000 1,000

110 18 51
1

Грађевински објекти 13,000,000 13,000,000

110 19 51
2

Машине и опрема
У оквиру ове апропријације
планирана је набавка 3 минибуса
за превоз ученика и грађана на
територији општине

15,400,000 15,400,000

Извори за функцију 110
Извори финансирања
01 Приходи из буџета 51,924,000 51,924,000
13 Нерас. вишак прихода
Укупно за функцију 110
УКУПНО РАЗДЕО 1. 51,924,000 51,924,000

Скупштина општине
2

110 20 41
1

Плате  и дотаци запослених 4,364,000 4,364,000

110 21 41
2

Социјал. допр. на терет
послодавца

813,000 813,000

110 22 41
3

Накнаде у натури 1,000 1,000
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110 23 41
4

Социјална давања запосленима 1,000 1,000

110 24 41
5

Накнаде за запослене 80,000 80,000

110 25 41
6

Награде,бонуси и остали посебни
расходи

1,000 1,000

110 26 41
7

Одборнички додатак 2,000,000 2,000,000

110 27 42
1

Стални трошкови 380,000 380,000

110 28 42
2

Трошкови путовања 300,000 300,000

110 29 42
3

Услуге по уговору 4,500,000 4,500,000

110 30 42
5

Текуће поправке и одржавање 100,000 100,000

110 31 42
6

Материјал 800,000 800,000

110 32 48
1

Дотације невладиним
организацијама -
финансирање редовног рада
политичких странака

167,000 167,000

110 33 48
2

Порези, обавезне таксе и казне 1,000 1,000

110 34 48
3

Новчане казне и пенали по
решењу судова

1,000 1,000

110 35 51
2

Машине  и опрема 400,000 400,000

Извори за функцију
Извори финансирања
01 Приходи из буџета 13,909,000 13,909,000
13 Нерас. вишак прихода
Укупно за функцију 110

УКУПНО РАЗДЕО 2. 13,909,000 13,909,000

3 3.01
.

Општинска управа

130 36 41
1

Плате,додаци и накнаде
запослених

31,839,000 31,839,000

130 37 41
2

Социјални доприноси на
тер.послод

5,712,000 5,712,000

130 38 41
3

Накнаде у натури 80,000 80,000

130 39 41
4

Социјална давања запосленима 1,000 1,245,000 1,246,000

130 40 41
5

Накнада за запослење 1,572,000 1,572,000

130 41 41
6

Награде, бонуси и остали
пос.расх.

1,000 250,000

130 42 42
1

Стални трошкови 5,442,000 5,442,000

130 43 42
2

Трошкови путовања 1,334,000 1,334,000

130 44 42
3

Услуге по уговору 4,366,000 4,366,000

130 45 42
4

Специјализоване услуге 450,000 450,000

130 46 42
5

Текуће поправке и одржавање 2,000,000 2,000,000

130 47 42
6

Материјал 2,311,000 2,311,000

130 48 46
5

Остале дотације по закону 1,000 1,000

130 49 48
2

Порези,обав.таксе 1,000 1,000

130 50 48 Новчане казне и пенали 1,000 1,000
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3
130 51 51

1
Зграде и грађ.објекти 1,000 1,000

130 52 51
2

Машине и опрема 400,000 400,000

Извори за функцију 130
Извори финансирања
01 Приходи из буџета 55,512,000 55,512,000

07 Остали приходи 1,245,000 1,245,000

13 Нерас. вишак прихода
Укупно за функцију 130
УКУПНО ГЛАВА 3.01 55,512,000 1,245,000 56,757,000

3.02
.

160 Извршни и законодавни органи

48
1

Дотације невладиним
организацијама

160 53 48
1

Општинска изборна комисија 50,000 50,000

160 54 48
1

Савез пензионера 120,000 120,000

160 55 48
1

Субнор 165,000 165,000

160 56 48
1

Историјски архив 218,000 218,000

160 57 48
1

Стална конференција градова и
општина

195,000 195,000

160 58 48
1

Средства за потребе МЗ 300,000 300,000

160 59 48
1

Црвени крст 1,173,000 1,173,000

160 60 48
1

Остале организације и удружења 3,300,000 3,300,000

160 61 48
1

Опште удружење предузетника 100,000 100,000

160 62 48
1

Родна равноправност 100,000 100,000

160 63 48
1

Општински штаб за ванредне
ситуације

100,000 100,000

111 64 49
9

Стална буџетска резерва 1,920,000 1,920,000

112 65 49
9

Текућа буџетска резерва 7,680,000 7,680,000

Извори за функцију 160

Извори финансирања
01 Приходи из буџета 15,421,000 15,421,000

13 Нерас. вишак прихода
04 Сопствени приходи

Укупно за функцију 160
УКУПНО ГЛАВА 3.02. 15,421,000 15,421,000

3.03
.

Опште јавне услуге

Услуге издаваштва

830 66 42
3

Медијске услуге 1,300,000 1,300,000
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Укупно за фунцију 830 1,300,000 1,300,000

Фонд за пољопривреду

420 67 42
4

Завод за пољопривреду 64,000 64,000

420 68 45
1

Текуће субвенције приватним
предузећима

3,500,000 3,500,000

420 69 45
1

Мере и акције за стимулисање 3,000,000 3,000,000

пољопривреде
420 70 42

5
Оперативни план одбране од
поплава

2,000,000 2,000,000

Укупно за фунцију 420 8,564,000 8,564,000

Здравство

700 71 42
4

Медицинске услуге(мртвозорство) 280,000 280,000

700 72 46
3

Дом здравља Бабушница (
средства ове апропријације
користиће се за набаку опреме,
инвестиције и унапређење
здраствене службе)

4,000,000 4,000,000

Укупно за функцију 700 4,280,000 4,280,000

470 73 45
4

Програм запошљавања 3,000,000 3,000,000

Укупно за функцију 470 3,000,000 3,000,000

500 74 42
4

Фонд за заштиту животне средине 100,000 100,000

Укупно за функцију 500 100,000 100,000

Градска чистоћа-ЈКП,,Комуналац,,

510 75 42
1

Стални трошкови 5,800,000 5,800,000

510 76 42
3

ЈКП ,,Комуналац,, 550,000 550,000

510 77 45
1

ЈКП ,,Комуналац,, 4,000,000 4,000,000

Укупно за функцију 510 10,350,000 10,350,000

511 78 42
1

Регионална депонија 2,000,000 2,000,000

Укупно за функцију 511 2,000,000 2,000,000

450 79 45
1

Субвенције -јавни превоз 500,000 500,000

Укупно за функцију 450 500,000 500,000

470 80 42
1

Србија воде -накнада за
одводњав.

780,000 780,000

Укупно за функцију 470 780,000 780,000
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830 81 48
1

Спортске организације и
удружења

7,393,000 7,393,000

Укупно за функцију 830 7,393,000 7,393,000

01 Приходи из буџета 38,267,000 38,267,000

13 Нерас. Вишак прихода
06 Приходи од донације
УКУПНО ГЛАВА 3.03. 38,267,000 38,267,000

Развој заједнице

3.04
.

160 82 42
6

Самодопринос- заједничка
средства

300,000 300,000

160 83 42
6

Месне заједнице-самодопринос по
кључу

700,000 700,000

160 84 42
5

Месне заједнице-текуће поправке
и одржавање

3,200,000 3,200,000

Укупно за функцију 160 4,200,000 4,200,000

620 85 42
3

Учешће општине у финансирању
пројеката који се финансирају из
Буџета Републике и из донација

1,000,000 1,000,000

Укупно за функцију 620 1,000,000 1,000,000

Извори финансирања
01 Приходи из буџета 5,200,000 5,200,000

13 Нерасп. вишак прихода
УКУПНО ГЛАВА 3.04. 5,200,000 5,200,000

3.05 Дирекција за граЂевинско
земљи. путеве и комунални
развој

620 86 41
1

Плате, додаци и накнаде
запослен.

11,865,000 11,865,000

620 87 41
2

Социјални доприноси на т.послов. 2,124,000 2,124,000

620 88 41
3

Накнаде у натури 1,000 1,000

620 89 41
4

Социјална давања запосленима 1,000 1,000

620 90 41
5

Накнаде за запослене 565,000 565,000

620 91 41
6

Награде,бонуси и остали посебни
расходи

1,000 1,000

620 92 42
1

Стални трошкови 6,875,000 6,875,000

620 93 42
2

Трошкови путовања 300,000 300,000

620 94 42
3

Услуге по уговору 3,350,000 3,350,000

620 95 42
4

Специјализоване услуге 3,000,000 1,000,000 4,000,000

620 96 42
5

Текуће поправке и одр`авање 16,890,000 4,316,000 21,206,000
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620 97 42
6

Материјал 2,750,000 2,750,000

620 98 48
2

Порез и обавезне таксе 900,000 900,000

620 99 48
3

Ночане казне и пенали 200,000 200,000

620 100 51
1

Изградња објеката
У оквиру ове апропријације
20.000.000 динара планирано је за
уређење центра Бабушница

30,000,000 30,000,000

620 101 51
2

Машине и опрема 1,000,000 1,000,000

620 102 52
3

Залихе робе за даљу продају 3,600,000 3,600,000

620 103 54
1

Земљиште 2,000,000 2,000,000

Извори финансирања
01 Приходи из буџета 85,422,000 85,422,000
04 Сопствени приходи

13 Нерасп. Вишак прих. 5,316,000 5,316,000

УКУПНО ГЛАВА 3.05. 85,422,000 5,316,000 90,738,000

Култура и рекреација
3.06

.
Дом културе

820 104 41
1

Плате, дод. и накнаде запослених 8,710,000 8,710,000

820 105 41
2

Социјални допр. на терет послод. 1,559,000 1,559,000

820 106 41
3

Накнаде у натури 1,000 1,000

820 107 41
4

Социјална давања запосленима 1,000 1,000 1,000

820 108 41
5

Накнаде за запослене 420,000 420,000

820 109 41
6

Награде, бонуси и остали расходи 1,000 1,000 2,000

820 110 42
1

Стални трошкови 1,211,000 150,000 1,361,000

820 111 42
2

Трошкови путовања 69,000 20,000 89,000

820 112 42
3

Услуге по уговору 1,130,000 50,000 1,180,000

820 113 42
4

Специјализоване услуге 1,360,000 400,000 1,760,000

820 114 42
5

Текуће поправке и одржавање 474,000 50,000 524,000

820 115 42
6

Материјал 620,000 100,000 720,000

820 116 48
2

Обавезне таксе 12,000 1,000 13,000

820 117 48
3

Новчане казне и пенали 1,000 1,000 2,000

820 118 51
1

Зграде и грађевински објекти 1,000 1,000

820 119 51
2

Машине и опрема 530,000 530,000

Извори финансирања
01 Приходи из буџета 16,100,000 16,100,000
04 Сопствени приходи 774,000 774,000

Укупно за фунцију 820
УКУПНО ГЛАВА 3.06. 16,100,000 774,000 16,874,000

3.07
.

Народна библиотека
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820 120 41
1

Плате, додаци и накнаде
запослен.

2,400,000 2,400,000

820 121 41
2

Социјални доприноси* 430,000 430,000

820 122 41
3

Накнаде у натури 1,000 1,000

820 123 41
4

Социјална давања запосленима 1,000 1,000

820 124 41
5

Накнаде за запослене 62,000 62,000

820 125 41
6

Награде,бонуси и остали
пос.расходи

1,000 1,000

820 126 42
1

Стални трошкови 170,000 10000 180,000

820 127 42
2

Трошкови путовања 120,000 120,000

820 128 42
3

Услуге по уговору 172,000 172,000

820 129 42
4

Специјализоване услуге 12,000 12,000

820 130 42
5

Текуће поправке и одр`авање 350,000 350,000

820 131 42
6

Материјал 188,000 188,000

820 132 48
2

Порези и обавезне таксе 1,000 1,000

820 133 48
3

Новчане казне и пенали 1,000 1,000

820 134 51
2

Машине и опрема 100,000 100,000

820 135 51
5

Нематеријална имовина 110,000 70,000 180,000

147,000

Извори финансирања
01 Приходи из буџета 4,119,000 4,119,000

04 Сопствени приходи 80,000 80,000
Укупно за фунцију 820
УКУПНО ГЛАВА 3.07. 4,119,000 80,000 4,199,000

3.08 Туристичка организација

473 136 41
1

Плате, додаци и накнаде
запослен.

2,240,000 2,240,000

473 137 41
2

Социјални доприноси 402,000 402,000

473 138 41
3

Накнаде у натури 1,000 1,000

473 139 41
4

Социјална давања запосленима 1,000 1,000

473 140 41
5

Накнаде за запослене 60,000 60,000

473 141 41
6

Награде,бонуси и остали
пос.расходи

1,000 1,000

473 142 42
1

Стални трошкови 180,000 3000 183,000

473 143 42
2

Трошкови путовања 220,000 15000 235,000

473 144 42
3

Услуге по уговору 988,000 15000 1,003,000

473 145 42
4

Специјализоване услуге 195,000 5,000 200,000

473 146 42
5

Текуће поправке и одр`авање 120,000 120,000

473 147 42
6

Материјал 410,000 10000 420,000

473 148 48
2

Порези и обавезне таксе 4,000 4,000

473 149 48
3

Новчане казне и пенали 1,000 1,000
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473 150 51
2

Машине и опрема 100,000 100,000

Извори финансирања
01 Приходи из буџета 4,923,000 4,923,000

13 Нерасп. Вишак прих.
04 Сопствени приходи 48,000 48,000
07Остали приходи
Укупно за функцију 473
УКУПНО ГЛАВА 3.08. 4,923,000 4,971,000

Образовање

3.09
.

Предшколско образовање

911 151 41
1

Плате,додаци и накнаде
запослени.

10,710,000 10,710,000

911 152 41
2

Социјални доприноси на терет
посл

1,930,000 1,930,000

911 153 41
4

Социјална давања запосленима 1,000 220,000 221,000

911 154 41
5

Накнада за запослене 480,000 120,000 600,000

911 155 41
6

Награде ,бонуси и остали
пос.расходи

280,000 280,000

911 156 42
1

Стални трошкови 1,928,000 785,000 2,713,000

911 157 42
2

Трошкови путовања 640,000 438,000 1,078,000

911 158 42
3

Услуге по уговору 374,000 510,000 884,000

911 159 42
4

Специјализоване услуге 1,000 1,000

911 160 42
5

Текуће поправке и одр`авање 510,000 290,000 800,000

911 161 42
6

Материјал 384,000 3,219,000 3,603,000

911 162 47
2

Накнаде за социј.заштиту из
буџета

303,000 303,000

-треће дете
911 163 48

2
Порези и обавезне таксе 96,000 96,000

911 164 48
3

Новчане казне и пенали 1,000 1,000

911 165 51
2

Машине и опрема 1,000 1,000

Извори финансирања
01 Приходи из буџета 17,639,000 17,639,000

04 Сопствени приходи 5,582,000 5,582,000
Укупно за функцију 911
УКУПНО ГЛАВА 3.09. 17,639,000 5,582,000 23,221,000

3.10
.

Основно образовање

Донације и трансфери оста.нив.вл.
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912 166 46
3

О.Ш.Деспот Стефан Лазаревић
У оквиру ове апропријације
планирано је:
413-Накнадеунатури- 1.018.000
416-Награде.бонуси - 560.000
421-Стални трошкови- 4.974.000
422-Трошкови путовања - 270.000
423-Услуге по уговору- 1.035.000
424-Специј. услуге- 303.000
425-Тек. попр. и одрж.- 735.000
426-Материјал- 1.122.000
512-Машине и опрема - 300 .000

10,317,000 10,317,000

912 167 46
3

О.Ш.,,Братство,, Звонце
413-Накнадеунатури- 1087.000
416-Награде.бонуси - 35.000
421-Стални трошкови- 885.000
422-Трошкови путовања - 20.000
423-Услуге по уговору- 130.000
424-Специј. услуге- 65.000
425-Тек. попр. и одрж.- 185.000
426-Материјал- 306.000
512-Машине и опрема - 20.000

2,733,000 2,733,000

912 168 46
3

О.Ш.Добринка
„Богдановић,,Стрелац
413-Накнадеунатури- 1.018.000
416-Награде.бонуси - 150.000
421-Стални трошкови- 732.000
422-Трошкови путовања 215.000
423-Услуге по уговору- 155.000
424-Специј. услуге- 30.000
425-Тек. попр. и одрж.- 415.000
426-Материјал- 222.000
512-Машине и опрема - 50.000

2,987,000 2,987,000

912 169 46
3

Интернат  у Стрелцу 833,000 833,000

912 170 46
3

О.Ш.,,Светозар Марковић,,
ЉубераЂа
413-Накнаде у натури- 773.000
416-Награде за запослене-35 .000
421-Стални трошкови- 910.000
422-Трошкови путовања - 20.000
423-Услуге по уговору- 126.000
424-Специј. услуге- 20.000
425-Тек. попр. и одрж.- 270.000
426-Материјал- 730.000
512-Машине и опрема - 35.000

2,919,000 2,919,000

912 171 46
3

О.Ш. ,,Младост,, В.Боњинце
413-Нак.унатури- 1.379.000
416-Награде.бонуси - 35.000
421-Стални трошкови- 668.000
422-Трошкови путовања - 25.000
423-Услуге по уговору- 112.000
424-Специј. услуге- 32.000
425-Тек. попр. и одрж.- 458.000
426-Материјал- 376.000
512-Машине и опрема - 63.000

3,148,000 3,148,000

912 172 42
2

ОШ Депот С.Лазаревић-превоз
ученика

1,700,000 1,700,000
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912 173 42
2

ОШ "Братство" Звонце-превоз
ученика

320,000 320,000

912 174 42
2

ОШ "Младост" В.боњинце-превоз
ученика

270,000 270,000

Укупно за функцију 912

Извори финансирања
01 Приходи из буџета 25,227,000 25,227,000
04 Сопствени приходи
Укупно за функцију 912
УКУПНО ГЛАВА 3.10. 25,227,000 25,227,000

3.11
.

Средње образовање

Донације и трансф.ост.нев.власти
920 175 46

3
Гимназија ,,Вук Караџић,,
Бабушница
413-Накнадеунатури- 266000

416-Награде.бонуси - 203000
421-Стални трошкови- 2.317.000
422-Трошкови путовања -136.000
423-Услуге по уговору- 332.000
414-Отпремн. и помоћи- 21.000
425-Тек. попр. и одрж.- 1.047.000
426-Материјал- 256.000
512-Машине и опрема - 100.000

4,678,000 4,678,000

920 176 46
3

Техничка школа
413-Накнаде унатури- 267.000
414-Накнаде у натури - 5.000
416-Награде и бонуси 203.000
421-Стални трошкови- 563.000
422-Трошкови путовања - 49.000
423-Услуге по уговору- 367.000
425-Тек. попр. и одрж.- 83.000
426-Материјал- 407.000
512-Машине и опрема - 100.000

2,044,000 2,044,000

Извори за фукцију 920
0

Извори финансирања
01 Приходи из буџета 6,722,000 6,722,000

Укупно за функцију 920
УКУПНО ГЛАВА 3.11. 6,722,000 6,722,000

3.12
.

Социјална заштита - породица и
деца

040 177 47
2

Накнада породицама за
новорођенчад и помоћ младим
брачним паровима  по посебној
Одлуци

9,500,000 9,500,000



19

Укупно за функцију 040 9,500,000 9,500,000

Социјална заштита -
некласификована на другом
месту

090 178 47
2

Накнада за соц. заштиту из буџета
Средстава ове апропријације
користиће се за исплату тренутних
помоћи по Одлуци Скупштине
општине

7,000,000 7,000,000

090 179 46
3

Материјални трошкови за рад
Центра за социјални рад

1,300,000 1,300,000

090 180 46
3

Средства за рад службе за
пружање услуга социјалне
заштите

12,000,000 12,000,000

090 181 47
2

Остале накнаде из буџета 10,000,000 10,000,000

090 182 47
2

Социјални програм-Помоћ у кући 6,100,000 6,100,000

090 183 47
2

Дневни боравак за стара лица 700,000 700,000

090 184 47
2

Помоћ избеглицама и интерно
расељеним лицима

2,308,500 2,308,500

Укупно за функцију 090 37,100,000 2,308,500 39,408,500

070 185 47
2

Трошкови за народну кухињу 2,935,000 2,935,000

Укупно за функцију 070 2,935.000 2,935,000
Извори финансирања
01 Приходи из буџета 49,535,000 49,535,000

13 Нерасп. Вишак прихода 2,308,500 2,308,500

УКУПНО ГЛАВА 3.12. 49,535,000 2,308,500 51,843,500

УКУПНО РАЗДЕО 3 324,087,000 6,484,000 8,869,500 339,440,500

УКУПНО РАСХОДИ 389,920,000 6,484,000 8,869,500 405,273,500

01 Приходи из буџета 389,920,000 389,920,000

04 Сопствени приходи 6,484,000 6,484,000
13Нерасп. Вишак прихода 7,624,500 7,624,500
07 остали приходи 1,245,000 1,245,000

Члан 6.

У складу са Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној
администрацији (,,Службени гласник РС,, број 104/2009) и Упутством за припрему одлуке о

буџету локалне власти за 2014. годину и пројекцијама за 2015. и 2016. годину, које је донео
министар надлежан за послове финансија број запослених  на неодређено и одређено време, код
кориника буџета, износи:

- 63 запослена у локалној администрацији, на неодређено време,
- 6 запослена  у локалној администрацији, на одређено време
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У Предшколској установи ,,Дечја радост,, запослено је:
- на неодређено време 16 радника,
- на одређено време 3  радника..
У Дирекцији за грађевинско земљиште, путеве и комунални развој општине

Бабушница, запослено је:
- на неодређено време 18 радника ,
- на одређено време 1 радник.

У овој Одлуци о буџету, средства за плате се обезбеђују за број запослених из
става 1., 2. и 3. овог члана.

Члан 7.

За извршење Одлуке о буџету одговоран је председник Општине.
Председник Општине је наредбодавац за извршење буџета.

Члан 8.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених буџетом одговоран је
председник Општине.

Члан 9.

За финансирање дефицита текуће ликвидности,који може да настане услед
неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета,председник општине се може
задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу (,,Службени гласник РС“
61/2005,107/2009,78/2011)

Члан 10.

Новчана средства буџета општине и средства директних и индиректних корисника
буџета воде се на консолидованом рачуну трезора.

Члан 11.

Распоред и коришћење средстава врши се по финансијским плановима и програмима у
оквиру раздела, чији су носиоци директни корисници буџетских средстава, и то:

Раздео 1 - Председник општине и Општинско веће

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве
подноси Председник општине или његов заменик, уз пратећу оригиналну документацију.

Раздео 2 - Скупштина општине

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела захтеве
подноси Председник скупштине општине или његов заменик, уз пратећу оригиналну
документацију.

Раздео 3 - Општинска управа

За коришћење средстава из одобрених апропријација у оквиру овог раздела, захтеве
подноси Начелник Општинске управе или лице које га мења, уз пратећу оригиналну
документацију.

За коришћење средстава из одобрених апропријација, везаних за остале кориснике буџета,
захтеве подносе руководиоци корисника или њихови заменици, уз пратећу књиговодствену
документацију (копије истих).

Руководиоци корисника или њихови заменици, из претходног става, су непосредно
одговорни Председнику општине за коришћење средстава из одобрених апропријација.

Сви захтеви из овог члана се подносе Трезору општине при Одељењу за привреду и
финансије Општинске управе (у даљем тексту: Трезор).

По спроведеном поступку јавних набавки буџетски корисник ће поднети захтев Трезору за
пренос средстава.
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На захтев Трезора корисници су дужни да доставе на увид и друге податке који су
неопходни ради преноса средстава из Трезора.

На основу поднетих захтева и пратеће документације, Председник општине доноси
решења о одобравању исплате са рачуна Извршења буџета која се спроводе и контролишу у
Одељењу за привреду и финансије Општинске управе.

Унутар Одељења за привреду и финансије Општинске управе се спроводи интерна
контрола о оправданости и законитости поднетих докумената на плаћање из средстава буџета, на
основу одобрених апропријација из ове одлуке, финансијских планова и програма и утврђених
квота за сваког буџетског корисника.

Члан 12.

Председник општине може донети одлуку о промени апропријације у складу са
чланом 61. Закона о буџетском систему.

Члан 13.

Локални орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати
извршење буџета и најмање два пута годишње информише председника 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,
председник општине (Општинско веће) усваја и доставља извештај Скупштини општине.

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

Члан 14.

Изузетно, у случају ако се буџету општине определе актом наменска трансферна
средстава са другог нивоа власти укључујући и средстава за надокнаду штета услед елементарних
непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису били познати у поступку
доношења ове одлуке о буџету, орган управе надлежан за финансије отвориће у складу са чланом
5. Закона о буџетском систему, на основу тог акта, одговарајуће апропријације за извршавање
расхода по том основу.

Члан 15.

У сталну буџетску резерву издвајају се средства у висини од 1.920.000 динара.
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Општинско веће, на

предлог локалног органа управе надлежног за финансије.
Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве доставља се Скупштини

општине уз Завршни рачун Буџета.

Члан 16.

У текућу буџетску резерву планирају се средства у износу од 7.680.000 динара.
Средства текуће резерве користе се за непланиране сврхе за које нису извршене

апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне,
као и за социјални програм запослених.

Одлуку о коришћењу средстава текуће резерве доноси Општинско веће.
Председник општине одлучује о употреби текуће резерве до појединачног износа

од 30.000 динара.
Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације

директних корисника за одређене намене и исказују се на конту намене за коју су средства
усмерена.

Члан 17.
Средствима са позиције:
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60-481 - Остале организације и удружења,
73-454 - Субвенције-Програм запошљавања,
74-424 - Фонд за заштиту животне средине,
81-481 - Спортске организације и клубови,
82-451 - Самодопринос-заједничка средства,
84-425 – МЗ-текуће поправке и одржавање,

располаже Општинско веће.

Исплата средстава са ових апропријација вршиће се  на основу посебног акта
Општинског већа.

Члан 18.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно
оствареним примањима буџета.

Корисник који, поред прихода из буџета, за одређене расходе или издатке
остварује и додатне приходе, обавезан је да измирење тих расхода и издатака прво врши из
прихода из других извора.

Члан 19.

Корисници буџетских средстава могу да врше плаћања у складу са прописаним
квотама за сваки квартал или други период који одреди Одељење за привреду и финансије
Општинске управе.

Приликом одређивања квоте за коришћење буџетских средстава полази се од
планираних средстава у буџету, плана извршења буџета и ликвидне могућности буџета.

Корисници средстава могу користити средства распоређена овом Одлуком само за
намене за које су им по њиховом захтеву одобрена и пренета. Уз захтев, корисници су дужни да
доставе комплетну документацију на плаћање.

Обавезе преузете у 2013.години, у складу са одобреним апропријацијама у тој
години, а неизвршене у току 2013.године преносе се у 2014.годину и имају статус преузетих
обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.

Члан 20.

Буџетски корисници су дужни да на захтев органа за финансије ставе на увид
документацију о њиховом финансирању, као и да достављају извештаје о остварењу прихода и
извршењу расхода у одређеном периоду .

Буџетски корисници су дужни да обавесте Скупштину општине о свим
променама.

Члан 21.

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 општинског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана
3. ове одлуке.

Корисници буџетских средтава су обавезни да пре покретања поступка јавне
набавке за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа
надлежног за финансије.

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 2014.години у складу са одобреним апропријацијама у тој
години, а неизвршене у току 2014.године, преносе се у 2015. годину и имају статус преузетих
обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.

Члан 22.

Корисници буџетских средстава који остварују приходе из изворних активности,
могу користити те приходе за извршење издатака утвђених овом Одлуком.



23

Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе у планираном
износу, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава буџета.

Ако корисници буџетских средстава остваре приходе из изворних активности у
већем износу од планираних, могу користити средства остварена из додатних прихода до нивоа до
ког су та средства и остварена, а за намене утврђене овом одлуком.

Члан 23.

Апропријација која се извршава из прихода за који је законом утврђена намена, у
случају да се овај приход остварује у износу мањем од планираног, неће се извршавати на терет
осталих средстава буџета.

Члан 24.

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 25.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у
целини или претежно финансира из буџета, обрачунаваће амортизацију средстава за рад у 2014.
години на терет капитала.

Члан 26.

Буџетски корисници су дужни да достављају извештаје о остварењу прихода и
извршењу расхода у одређеном периоду.

Буџетски корисници су дужни да у року од 15 дана од дана доношења ове Одлуке
усагласе своје финансијске планове са одобреним апропријацијама и доставе их  Општинском већу
на сагласност.

Члан 27.

Корисник буџета општине не може без претходне сагласности председника
општине засновати радни однос са новим лицем до краја 2014. године, уколико средства потребна
за исплату плата тим лицима нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су у складу са овом
Одлуком предвиђена за плате том буџетском кориснику и уколико нису испуњени услови
прописани Законом о буџетском систему.

Корисници јавних средстава не могу зааснивати радни однос са новим лицима
ради попуњавања слободних, односно упражњених радних места  до 31.децембра 2015. године.

Изузетно, радни однос са новим лицима може се засновати  уз сагласност тела
Владе, на предлог надлежног министарства, односно другог надлежног органа, уз претходно
прибављено мишљење Министарства.

Укупан број запоселних на одређено време  због повећаног обима посла, лица
ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко
омладинске   и студенске задруге  и лица ангажованих по других основама, код корисника јавних
средстава,  не може бити већи од 10%  укупног броја запослених.

Број запослених на одређено време због повећаног посла, лица ангажованих по
уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске   и студенске
задруге  и лица ангажованих по других основама, код корисника јавних средстава може бити већи
од 10% укупног броја запослених,  уз сагласност тела Владе,  на предлог надлежног министарства,
односно другог надлежног органа,  уз предходно прибављено мишљење Министарства.

Члан 28.

Корисници буџета приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању
услуга или извођењу радова, морају да поступају у складу са прописима који уређују јавне набаке.

Набавком мале вредности,у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама
(„Службени гласник РС“број 124/2012) сматра се набавка истоврсних добара, услуга или радова
чија је укупна процењена вредност на годишњем нивоу нижа од 3.000.000,00 динара.
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Члан 29.

Средства остварена продајом капитала у поступку приватизације у 2014. години
користиће се у складу са Законом о приватизацији (,,Службени гласник РС,, број 38/2001 , 1820/03
и ,45/2005).

Члан 30.

Буџетски корисници до 31. децембра 2014. године пренеће на
рачун буџета средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2014. години.

Члан 31.

Директни и индиректни корисници буџета који користе пословни простор у
државној својини, а финансирају се средствима буџета не плаћају закуп у 2014. години.

Члан 32.

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других
корисника јавних средстава, у смислу Закона о буџетском систему, који су укључени у систем
консолидованог трезора, неће се вршити, уколико ти корисници нису добили сагласност
Општинског већа на финансијски план.

Члан 33.

Одлуку доставити Министарству финансија и објавити је у ,,Скупштинском
прегледу општине Бабушница,,

Члан 34.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Скупштинском
прегледу општине Бабушница,, .

Број: 400-66 /2013-2
У Бабушници, 20.12.2013. године

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Лазаревић
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Код израде Одлуке о буџету општине Бабушница за 2014. годину, пошло  од
одредаба Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009, 73/2010, 101/2010,

101/2011 , 93/2012 , 62/2013 и 108/2013), Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,,
број 129/2007 ) и Закона о финансирању локалне самоуправе (,,Службени гласник РС,, број
62/2006, 47/2011, и 93/2012) и Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2014.
годину и пројекција за 2015. и 2016.годину (у даљем тексту: Упутство) . Поред наведених
системских закона, у припреми Одлуке поштовани су и закони донети од стране Народне
Скупштине којима су смањени одређени  уступљени приходи , а које се тичу прихода буџета
локалне самоуправе.

Законом о буџетском систему уведена су посебна фискална правила која се
примењују и на локалном нивоу. За спровођење фискалне политике и управљања јавном

имовином, приходима и примањима и расходима и издацима одговоран је извршни орган локалне
власти, а што је уграђено у самој Одлуци.

На основу члана 36а. Закона о буџетском систему, Министар финансија и
привреде донео је Упутство за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2014. годину и

пројекција за 2015. и 2016. годину, у коме су утврђене смернице за планирање појединих расхода.
Припрема буџета за 2014. годину вршена је у отежаним условима јер од

стране надлежних органа у Републици Србији није испоштован буџетски календар из Закона о
буџетском систему, каснило се са Упутством за припрему буџета за 2014. годину - уместо
01.07.2013. годин, исто је од стране Министра финансија донето 08. октобра 2013. године, те
Фискална стратегија која је усвојена 06. новембра 2013. године.

У оквиру система управљања јавним финансијама посебан значај имају
измене Закона о буџетском систему, којима је прописано да сопствени приходи буџетских

корисника постају општи приход буџета. На овај начин се одређује ефикасније трошење ових
средстава путем реалнијег планирања и веће контроле. Изузетак из ове обавезе су установе
основане од стране Републике и локалне власти којима је овај приход остављен и у 2014. години.

Пројекција основних макроекономских претпоставки за период 2013.-2016. године дата је табели:

Основне макроекономске претпоставке у периоду 2013.-2016. године
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Упутством Министра финансија и привреде дате су смернице за планирање
појединих категорија расхода:

- Планирање масе средстава за плате запослених у 2014. години
Полазна основа је планирана маса за плате у 2013.-ој години у складу са

одредбама Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину , увећана највише до 2 %. У складу
са посебним фискалним правилима, индексација плата врши се на следећи начин:  од исплата плата
за април 2014. године повећевају за 0,5%, а од исплате за октобар 2014. године. за 1%, уз примену
Закључка Владе о основици и Уредбе о којефицијентима. Овако дата правила усклађивања плата у
јавном сектору на начин предвиђен фискалним правилима доводе до раста масе средстава за плате
не већег од 2% у односу на планирану масу  плате у 2013.-ој години . И у 2014. години локалне
власти не могу планирати исплате награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним
колективним уговором, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2014.
години.

-Ограничење  масе средстава односи се и на све остале економске класификације
у оквиру групе 41-расходи за запослене, односно маса средстава која се односи на све остале
економске класификације из групе 41, такође може бити увећана максимално до 2% у односу на
2013. годину.

- Планирање броја запослених у 2014. години везано је за одредбе Закона о
одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији („Службени гласник РС“

број 104/2009) и Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2014. годину и
пројекцијама за 2015. и 2016. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија. Из
приказа максималног броја запослених на неодређено и одређено време у јединицама локалне
самоуправе, Општина Бабушница може максимално имати 63 запослена на неодређено време и 6
на одређено време, уз напомену да у овај број не улазе запослени у предшколским установама и
јавним предузећима која су индиректни корисници - код нас запослени у Дирекцији за грађевинско
земљиште, путеве и комунални развој.

- Коришћење роба и услуга – у оквиру групе конта 42 потребно је максимално
сагледати могућност уштеде пре свега, у оквиру економских класификација 422-Трошкови
путовања , 423- Услуге по уговору и 424-Специјализоване услуге, а настојати да се не угрози
извршавање сталних трошкова ( економска класификација 421).

- Износ субвенција у 2014. години може се планирати за 30% мање у односу на
планиране субвенције у 2013. години.

- У оквиру групе конта 48 – остали расходи – могу да се планирају највише до
износа који је опредељен Одлуком о буџету за 2013. годину.
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На бази датих података, служба Одељења за привреду и финансије обавестила је
кориснике буџета Оштине Бабушница о смерницама за припрему њихових финансијских планова
за 2014. годину и обавезе плана за капиталне издатке за 2014.годину и за наредне две године (2015.
и 2016.).

На бази датих смерница, Статута Општине Бабушница, одредаба Закона о
буџетском систему и одредаба закона по појединим областима из надлежности локалне

самоуправе, буџет Општине Бабуашница пројектован је у износу 389.920.000 динара и то:
- Укупни приходи и примања 389.920.000 динара,
- Укупни расходи и издаци 389.920.000 динара.
Планирани приходи и примања буџета за 2014. год. у својој структури

садрже:
- Пореске приходе 111.601.000 динара, односно 28,62%,
- Непореске приходе 36.897.000 динара, односно 9,46 %,
- Трансфере Републике 240.618.000 динара, односно 61,70 %,
Планирани приходи и примања буџета Општине Бабушница за 2014. годину

у односу на 2013. годину номинално су мањи за 4,54 %, што је директно последица измене Закона
о финансирању локалне самоуправе у делу изворних прихода који су укинути локалним
самоуправама.

Одередбама истог Закона, обједињене су две локалне комуналне таксе:
локална комунална такса за истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и
просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине,
бандере...) и локална комунална такса за коришћење рекламних паноа, у једну локалну комуналну
таксу за коришћење рекламних паноа, укључујући и исписивање фирме ван пословног простора на
објектима и просторима који припадају јединици локлне самоуправе ( коловози, тротоари...).
Уједно, Законом је ограничена и висина такси. Чланом 3. Закона о изменама и допунама Закона о
финансирању локалне самоуправе, додат је члан 15а. којим су утврђени највиши износи локалне
комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила и машина, која се плаћа
приликом регистрације возила.

Чланом 1. Закона о изменама и допунама Закона о јавним путевима којим је
измењен члан 17. Закона о јавним путевима, између осталих укинуте су годишња накнада за

моторна возила, тракторе и прикључна возила и годишња накнада за остала возила на моторни
погон.

Уредбом о изменама Уредбе о врстама загађивања, критеријумима за
обрачун накнаде за загађивање животне средине и обвезницима, висини и начину обрачунавања и

плаћања накнаде, укинута је обавеза плаћања накнаде за загађивање животне средине, приликом
регистрације возила на моторни погон.

Такође је смањен порез на зараде од 12% на 10%, а истовремено повећан
неопорезив износ зараде, тако да је и по том основу смањен приход буџета.
. Ненамески тарнсфер од стране Републике износи 240.618.000 динара.

Приход од продаје добара и услуга на економској класификацији 745151 у износу
од 11.000.000 динара је планирани приход који Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и
комунални развој очекује да оствари на тржишту – купалишни комплекс (ранији сопстевни
приход, а по изманама Закона о буџетском, систему: општи приход буџета).

Примања буџета Општине Бабушница за 2014. годину планирана су
у укупном износу од 389.920.000 динара. Поред наведених прихода, буџетски корисници ће

остварити и одређена мања примања из изворних активности (тзв. сопствени приходи) која износе
6.484.000 динара.

Корисници буџета за финасирање свих активности у 2014. години,
користиће буџетска средства у износу од 405.273.500 динара, колико заједно износе средства из

буџета, издаци из додатних прихода корисника, расходи из наменског суфицита и  осталих
прихода.

Издаци буџета планирани су тако да се у 2014. години обезбеди редовно
извршавање обавеза према корисницима.

Законом о локалној самоуправи и Законом о буџетском систему,   као и
Статутом, као основним правним актом Општине, којим су ближе одређени начин, услови и

облици остваривања послова из делокруга Општине, органи и организације Општине Бабушница
су: Скупштина општине, Председник општине и Општинско веће и Општинска управа,
организована у складу са Законом. Сви ови органи имају посебне надлежности, па је у Одлуци о
буџету раздвојена законодавна и извршна власт а самим тим и средства која се опредељују за те
надлежности. Сходно томе, у Одлуци о буџету за 2014. годину,  посебно је планиран раздео за
Скупштину општине, раздео за Председника и Општинско веће и раздео за Општинску управу.
Тиме је уједно обезбеђена и транспарентност у сагледавању висине средстава коју поједини
субјекти власти у Општини троше из буџета за обављање одређених  надлежности.
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Расходи за запослене

Маса средстава за плате планирана је сходно смерницама датим у Упутству
министра финансија и привреде за број запослених од 63 радника на неодређено време, колико је

и максималан број за нашу општину и 6 радника на одређено време.

Планирана маса као и број запослених у 2014. години дати су на
прописаним обрасцима - табелама из Упутства Министра:

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2014. ГОДИНИ

Табела 2.

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

Изабрана лица 4 4
Постављена лица
Запослени 45 5 50

2 Установе културе 16 16

3

Остале установе из области јавних
служби  које се финансирају из буџета
(Туристичка организација.)

2 1 3
4 Месне заједнице

5
Дирекције основане од стране локалне
власти

6
Укупно за све кориснике буџета на
које се односи Закон о одређивању
максималног броја запослених у
локалној администрацији 63 6 69

7 Предшколске установе 16 3 19
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8

Привредна друштва и други облици
организовања чији је једини оснивач
локална власт (индиректни корисници
буџета-Јавно предузеће Дирекција за
грађевинско земљиште, путеве и
комунални развој општине Бабушница) 18 1 19

9
Укупно за све кориснике буџетских
средстава 97 10 107

ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ за 2014. годину

Tабела 1.

Ред.бр
.

Директни и индиректни
корисници буџетских

средстава локалне власти

Маса средстава за плате планирана за
2013. годину

Маса средстава за плате
планирана за 2014. годину

Буџетска средства Остали
извори

Буџетска
средства

Остали
извори

1 2 3 4 5 6

1
Органи и организације

локалне власти 45,168,000 46,405,000
2 Установе културе 13,700,000 13,099,000

3

Остале установе из
области јавних служби (
Туристичка организација))
-
- 2,526,000 2,642,000

4 Месне заједнице

5
Дирекције основане од
стране локалне власти
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6 Предшколске установе 12,400,000 12,640,000

7

Јавна предузећа основана
од стране локалне власти
који се финансирају из
јавних прихода чија је
намена утврђена посебним
законом

8

Остали индиректни
корисници буџета (Јавно
предузеће Дирекција за
грађевинско земљиште,
путеве и комунални развој
општине Бабушница) 13,241,000 13,989,000

9
Укупно за све кориснике
буџетских средстава 87,035,000 88,775,000

Маса средстава за зараде у Дирекцији за грађевинско земљиште, путеве и
комунални развој општине, као јавног предузећа планирана је сходно смерницама датим у

Упутству за припрему буџета, а запослени у јавним предузећима не улазе у максималан број
запослених.

На економској класификацији 415000, опредељена су средства за превоз
запослених у редовном раду, а у оквиру конта 416000, награде, бонуси и остали посебни расходи,

за исплату јубиларних награда запосленима који ово право остварују у 2014. години. Остале
награде и бонуси не могу се исплаћивати у 2014. години.

417 - Одборнички додатак

Одборнички додатак, планиран је за исплату накнада одборницима Скупштине
општине и износи 2.000.000 днара.

Коришћење услуга и роба

421 - Стални трошкови

Обухватају следеће трошкове:

- трошкове платног промета и банкарских услуга;

- трошкове услуга комуникација (фиксних и мобилних телефона, телефакса,
интернета, услуге поште и доставе и слично);

- трошкове осигурања (имовине, као шо су: зграде, возила и остала дугорочна
имовина и осигурање  запослених);

- трошкове закупа имовине и пословног простора;

- трошкове енергетских услуга (услуге за електричну енергију и услуге грејања);

- трошкове комуналних услуга (услуге водовода и канализације, услуге редовног
одржавања, као што су:  заштита имовине, чишћења, одвоз отпада и остале комуналне услуге, као
што је накнада за коришћење градског грађевинског земљишта и слично). Исти износе 27.166.000
динара.

422 - Трошкови путовања

Средства у оквиру ове економске класификације, обезбеђују се за финансирање
трошкова службених путовања у земљи и иностранству, трошкове превоза, смештаја и дневница
(исхране) на службеном путу, трошкове превоза у јавном саобраћају по службеном послу,
транспортне трошкове службе и сл. и износе 7.073.000 динара.,

423 - Услуге по уговору

У услуге по уговору, садржане су следећи издаци: услуге одржавања рачунара,
услуге образовања и усавршавања запослених (котизација за семинаре, стручна саветовања, издаци
за стручне испите...), административне услуге (услуге превоиђења, услуге информисања, услуге
штампања новина, билтена, часописа и публикација, издаци за информисање јавности, услуге
рекламирања, услуге објављивања тендера и информативних огласа, медијске услуге, услуге
репрезентације и остале опште услуге и износе 26.330.000 динара.
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424 - Специјализоване услуге

Специјализоване услуге обухвата:
-услуге очувања животне средине
-развој туризма
-медицинске услуге
-накнада породицама за новорођену децу
-остале специјализоване услуге (услуге културе, комуналне услуге итд.),

у укупном износу 5.962.000 динара.

425 - Текуће поправке и одржавање

На овој економској класификацији обезбеђују се средства за поправке и одржавање
зграда и опреме, пре свега намештаја, поправке електричне и електронске опреме,
административне опреме,  возног парка, остале опреме, као и поправке и одржавање пословног
простора (зидарски, столарски, молерски, водоинсталатерски, елетричарски и сл. радови);
одржавање опреме за пољопривреду, опреме за очување животне средине и науку, медицинске и
лабораторијске опреме, опреме за образовање, спорт и културу, војску, јавну безбедност, а износе
26.399.000 динара.

426 - Материјал

Материјал у укупном садржи следеће издатке: канцеларијски материјал, материјал за
образовање кадрова, стручна литература за образовање кадрова, стручна литература за редовне
потребе запослених, материјал за саобраћај (издаци за гориво и остали материјали за превозна
средства) производи за чишћење, хигијенски производи, а износе 10.768.000 динара.

451 - Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама

Планирано је:
-текуће субвенције су планиране у износу 14.000.000 динара.

Остали расходи

481 - Дотације невладиним организацијама

Обухвата издвајање буџета у виду дотација савезима и удружењима на територији
наше општине.

У оквиру ове економске класификације спада и издвајање за редован рад
парламентарних политичких странака. Планирана средства су 14.081.000 динара.

463 – Донације и Трансфери осталим нивоима власти

Планирана су средства за :
-Основно образовање 25.227.000 динара, разврстано по основним школама:
-О.Ш.»Деспот Стефан Лазаревић» у Бабушници – 12.017.000 динара,
-О.Ш. «Братство» Звонце 3.053.000 динара,
-О.Ш. «Добринка Богдановић» Стрелац – 2.987.000 динара,
-Интернат у Стрелцу – 833.000 динара,
-О.Ш.»Светозар Марковић» - Љуберађа – 2.919.000 динара,
-О.Ш. «Младост» Велико Боњинце – 3.418.000 динара,

У оквиру исте економске класификације планирана су средства за Средње
образовање у износу од 6.722.000 динара, и то:

-Гимназија «Вук Караџић» - 4.678.000 динара,
-Техничка школа – 2.044.000 динара.
Такође у оквиру ове економске класификације планирана су средства у износу

4.000.000 динара за Дом здравља у Бабушници, Материјални трошкови за рад Центра за социјални
рад у износу од 1.300.000 динара, као и средтва од 12.000.000 динара за рад службе за пружање
услуга социјалне заштите.

У оквиру економске класификације 472, планирана су средства за:
- накнада породицама за новорођенчад и помоћ младим брачним паровима, по

посебној одлуци, износ од 9.500.000 динара,
- тренутне помоћи у износу од 7.000.000 динара,
- остале накнаде из буџета (помоћ студентима и средњошколцима), износ од

10.000.000 динара
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- 6.100.000 динара по програму ,, Помоћ у кући“
- 700.000 динара, по програму ,,Дневни боравак за стара лица,,.

511, 512 - Зграде и грађевински објекти

511 - средства у оквиру ове апропријације обезбеђују се за: куповину зграда и
објеката, изградњу зграда и објеката, капитално одржавање зграда и објеката и пројектно
планирање (процена изводљивости,  израда идејних пројеката и пројектне документације);

У 2014. години за ове намене издвојено је 43.002.000 динара
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512 - административна опрема ( 3 минибуса, рачунарска опрема,  опрема за
образовање и културу; књиге у библиотеци и сл) износе 17.931. 000 динара.

Престанком постојања самодоприноса, већи део терета обавеза у месним
заједницама прелази на буџет и на тим позицијама планирају се средства за одржавање уличне
расвете и других  трошкова у месним заједницама. Средства за уличну расвету планирана су код
Дирекције , а 3.200.000 динара, на позицији Месне заједнице-текуће поправке и одржавање.

Учешће општине у финасирању пројеката који се финансирају из Буџета
Републике и из донација, планирана је на Економској класификацији 423, у износу од 1.000.000
динара.

Код свих корисника буџета прихваћени су финансијски планови и образложени
захтеви за додатна средства.

Као што се види из Прегледа буџета расходна страна садржи и утрошак
сопствених прихода директних и индиректних корисника у износу од 6.484.000   динара.

Према показатељима исказаним у буџету општине Бабушница за 2014.годину,
може се све свести на седам веома битних компоненти: буџет је креиран као развојни,
инвестициони, подстицајни, и сл. са  око 82.823.000 динара, социјални са око 49.838.000 динара,
заступљена је и образовно-спортска компонента са око 39.342.000 динара, културно-информативна
са 21.519.000 динара, туризам је заступљен са 4.923.000 динара. Буџет има програмску
оријентацију.

Стварност је да се припрема и доношење Буџета општине и даље врши у условима
тешке економске ситуације, како код нас, тако и на нивоу државе, па и шире.

Очекивања су да ће и наредна година бити, како у економском погледу,
тако и у другим сверама живота, бити тешка, што нас обавезује да се морамо прилагођавати

условима у којима се налазимо и да  послујемо,  у складу са могућностима, односно да нам главни
циљ буде уштеда у свим сегментима трошења средстава буџета, јер нам само такав начин
реализације Одлуке о буџету може створити услове да, оно што планирамо, можемо успешно и
извршити.
У Бабушници, децембра 2013. године

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ФИНАНСИЈЕ
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА


