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На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Сл. Гласник РС» , бр. 129/07, члана 63. Закона о
буџетском систему ( «Сл. Гласник РС», бр.54/2009 ,73/2010 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,63/2013,108/2013 и
142/2014)) и члана 40. Статута општине Нова Варош, ( « Службени лист општине Нова Варош « бр. 10/2008), Скупштина
општине Нова Варош, на седници одржаној 22.05.2015. године , донела је

ОДЛУКУ
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА
ЗА 2015. ГОДИНУ ( II РЕБАЛАНС)

Члан 1.
На основу Одлуке о буџету општине Нова Варош зa 2015. годину бр. 06-34/2/2014 од 27.12.2014.годинe («
Службени лист општине Нова Варош» бр.9/2014), Првог ребаланса буџета за 2015. годину број 06-17/35/2015-02 од
23.04.2015. године, Решења о отварању нових и увећању постојећих апропријација број: 400-3/561/215-01, врше се
следеће измене и допуне:
У члану 1. Општи део- Текући приходи и примања-буџетска средства, износ од "544.213.000,00" динара
замењује се износом од "557.413.000,00" динара, а укупни приходи и примања буџета остварени по основу продаје
нефинансијске имовине, износ од „625.564.600,00“ динара замењује се износом од "638.764.600,00" дин.
Члан 2.
У члану 4. План прихода буџета за 2015. годину , врше се следеће измене и допуне:
На конту 733150 - Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина, износ од
"202.670.000,00" динара замењује се износом " 215.870.000,00" дин., а укупни приходи од "620.213.000,00" динара (извор
01) замењују се износосм од "633.413.000,00" динара и укупни приход (сви извори) од "701.564.600,00" динара замењују
се износом од "714.764.600,00" динара.
Члан 3.
У члану 6. Издаци буџета по основним наменама, врше се следеће измене:
На конту 481- Дотације невладиним организацијама, износ од "36.859.000,00" дин. замењује се износом од
"50.059.000,00"дин( извор 01) и укупно износ од "36.864.000,00" дин., замењује се износом од " 50.064.000,00" дин.
Члан 4.
У члану 7. Издаци буџета по функционалној класификацији , врше се следеће измене:
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Члан 5.
У члану 8. Издаци буџета по програмима и програмским активностима , врше се следеће измене:
На програму 0901-11-Социјална и дечија заштита:
-на програмској активности 0901-0006- Социјална и дечја заштита износ од "13.100.000,00 замењује се
износом од"12.250.000,00"дин.
-додаје се програмска активност 0901-0003- Подршка социо-хуманитарним организацијама у износу од
"14.050.000,00" динара.
Члан 6.
У члану 10. Посебан део, врше се измене и допуне расхода буџета и то:
У разделу 5 - Општинска управа, на функцији 040 –Породица и деца, програм 0901-11-Социјална и дечија
заштита, врше се следеће измене и допуне:
Додаје се програмска активност 0901-0003- Подршка социо-хуманитарним организацијама , а у оквиру ове
програмске активности на позицији 107, конто 481- Дотације осталим непрофитним институцијама и удружењима из
области социјане заштите , износ од "850.000,00" дин. замењује се износом 14.050.000,00" дин ( извор 01).
Члан 7.
Предвиђеним изменама утврђеним у члану 6.ове Одлуке, извршиће се одговарајуће измене збирова у
приходима и у расходима буџета по функцијама, главама и разделима буџета.

Члан 8.
Ова Одлука о ребалансу буџета оптшине Нова Варош, за 2015. годину ступа на снагу даном доношења, а
објавиће се у "Службеном листу општине Нова Варош".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ
Број: 06-17/37/2015-02од 22.05.2015.године
ПРЕДСЕДНИК
Скупштине општине
Бранислав Дилпарић, с.р.
*******************************************************************************************************
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