31. Мај 2016

Службени лист Општине Прокупље

Број: 15

страна 1

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ

ГОДИНА XVII
Број 15

Прокупље
31. Мај
2016.

Лист излази према потреби
Годишња претплата: 1.000 дин.
Цена овог броја износи: 40 дин.
Рок за рекламацију: 10 дана

1
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ
Председник општине
Број: 401-29/2016-04
Дана: 23.05.2016.године
Прокупље
На основу члана 61. Закона о буџетском систему (Сл. Гласник РС бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.108/2013 и 142/2014) и члана 47. став 1.
тачка 5. Статута Општине Прокупље (''Службени лист Општине Прокупље'', бр. 06-13/2008-02
од 10.07.2008. године) доносим

РЕШЕЊЕ
о промени апропријације
1. Одлуком о буџету Општине Прокупље за 2016. годину (број 06-61/2015-02 од 30.
децембра 2015. године) у оквиру раздела 5 – Органи и службе општинске управе, глава 5,
Средње образовање, намена 70273, функција 920, ГИМНАЗИЈА ПРОКУПЉЕ, Програм 10:
Средње образовање, шифра програма 2003, средства на: Програмској актиивности:
Функционисање средњих школа, шифра програмске активности 2003-0001, економска
класификација 425100 – Текуће поправке и одржавање згада и објекта, у износу од 200.000,00
динара преусмеравају се на економску класификацију 472700 – Накнаде из буџета за породицу
и децу, у износу од 200.000,00 динара.
2. О реализацији овог решења стараће се Одељење за привреду и финансије.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Прокупље“.
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Службени лист Општине Прокупље

Број: 15

страна 2

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом 61. Закона о буџетском систему регулисано је да се може извршити
преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода у износу од 5% вредности
апропријације за расход, чији се износ умањује. За износ од 200.000,00 динара је умањена
апропријација 425100 – Текуће поправке и одржавање згада и објекта што износи 3,33% од
првобитног износа одобреног Одлуком о буџету Општине Прокупље за 2016. годину. До
преусмеравања средстава је дошло услед потребе за покрићем преузетих обавеза за дату
намену.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
Мирољуб Пауновић с.р.

31. Мај 2016

Службени лист Општине Прокупље

Број: 15

страна 3

2
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ
Председник општине
Број: 400-35/2016-04
Дана: 25.01.2016.године
Прокупље
На основу члана 61. Закона о буџетском систему (Сл. Гласник РС бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.108/2013 и 142/2014) и члана 47. став 1.
тачка 5. Статута Општине Прокупље (''Службени лист Општине Прокупље'', бр. 06-13/2008-02
од 10.07.2008. године) доносим

РЕШЕЊЕ
о промени апропријације
1. Одлуком о буџету Општине Прокупље за 2016. годину (број 06-61/2015-02 од 30.
децембра 2015. године) у оквиру раздела 5 – Органи и службе општинске управе, глава 20, ЈП
за урганизам и уређење, намена 70278, функција 451, Програм 7: Путна инфраструктура,
шифра програма 0701, средства на: Програмској активности: Одржавање путева, шифра
програмске активности 0701-0002, позиција 243, економска класификација 425100 –Текуће
поправке и одржавање зграда и објеката у износу од 1.000.000,00 динара преусмерити на нову
економску класификацију 541100 – Земљиште у износу од 1.000.000,00 динара.
2. О реализацији овог решења стараће се Одељење за привреду и финансије.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Прокупље“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом 61. Закона о буџетском систему регулисано је да се може извршити
преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода у износу од 5% вредности
апропријације за расход, чији се износ умањује. За износ од 1.000.000,00 динара је умањена
апропријација 425100 –Текуће поправке и одржавање зграда и објеката што износи 1,48% од
првобитног износа одобреног Одлуком о буџету Општине Прокупље за 2016. годину. До
преусмеравања средстава је дошло услед потребе за покрићем преузетих обавеза за дату
намену.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
Мирољуб Пауновић с.р.

31. Мај 2016

Службени лист Општине Прокупље

Број: 15

страна 4

3
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ
Председник општине
Број: 401-19/2016-04
Дана: 07.03.2016.године
Прокупље
На основу члана 61. Закона о буџетском систему (Сл. Гласник РС бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.108/2013 и 142/2014) и члана 47. став 1.
тачка 5. Статута Општине Прокупље (''Службени лист Општине Прокупље'', бр. 06-13/2008-02
од 10.07.2008. године) доносим

РЕШЕЊЕ
о промени апропријације
1. Одлуком о буџету Општине Прокупље за 2016. годину (број 06-61/2015-02 од 30.
децембра 2015. године) у оквиру раздела 5 – Органи и службе општинске управе, глава 6,
Предшколска установа Невен, намена 70277, функција 911, Програм 8: Предшколско
васпитање, шифра програма 2001, средства на: Програмској активности: Функционисање
предшколских установа, шифра програмске активности 2001-0001, економска класификација
472300 –Накнаде из буџета за децу и породицу у износу од 100.000,00 динара преусмеравају се
на економску класификацију 472700 – Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и
спорт у износу од 100.000,00 динара.
2. О реализацији овог решења стараће се Одељење за привреду и финансије.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Прокупље“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом 61. Закона о буџетском систему регулисано је да се може извршити
преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода у износу од 5% вредности
апропријације за расход, чији се износ умањује. За износ од 100.000,00 динара је умањена
апропријација 472300 –Накнаде из буџета за децу и породицу што износи 5% од првобитног
износа одобреног Одлуком о буџету Општине Прокупље за 2016. годину. До преусмеравања
средстава је дошло услед потребе за покрићем преузетих обавеза за дату намену.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
Мирољуб Пауновић с.р.

31. Мај 2016

Службени лист Општине Прокупље

Број: 15

страна 5

4
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ
Председник општине
Број: 400-248/2016-04
Дана: 25.05.2016.године
Прокупље
На основу члана 61. Закона о буџетском систему (Сл. Гласник РС бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.108/2013 и 142/2014) и члана 47. став 1.
тачка 5. Статута Општине Прокупље (''Службени лист Општине Прокупље'', бр. 06-13/2008-02
од 10.07.2008. године) доносим

РЕШЕЊЕ
о промени апропријације
1. Одлуком о буџету Општине Прокупље за 2016. годину (број 06-61/2015-02 од 30.
децембра 2015. године) у оквиру раздела 5 – Органи и службе општинске управе, глава 5,
Средње образовање, намена 70273, функција 920, Техничка школа „15. мај“, Програм 10:
Средње образовање, шифра програма 2003, средства на: Програмској актривности:
Функционисање средњих школа, шифра програмске активности 2003-0001, економска
класификација 425100 – Текуће поправке и одржавање згада и објекта, у износу од 200.000,00
динара преусмеравају се на економску класификацију 472700 – Накнаде из буџета за породицу
и децу, у износу од 200.000,00 динара.
2. О реализацији овог решења стараће се Одељење за привреду и финансије.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Прокупље“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом 61. Закона о буџетском систему регулисано је да се може извршити
преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода у износу од 5% вредности
апропријације за расход, чији се износ умањује. За износ од 200.000,00 динара је умањена
апропријација 425100 – Текуће поправке и одржавање згада и објекта што износи 5% од
првобитног износа одобреног Одлуком о буџету Општине Прокупље за 2016. годину. До
преусмеравања средстава је дошло услед потребе за покрићем преузетих обавеза за дату
намену.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
Мирољуб Пауновић с.р.

31. Мај 2016

Службени лист Општине Прокупље

Број: 15

страна 6

5
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ
Председник општине
Број: 400-101/16-04
Дана: 25.02.2016.године
Прокупље
На основу члана 61. Закона о буџетском систему (Сл. Гласник РС бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.108/2013 и 142/2014) и члана 47. став 1.
тачка 5. Статута Општине Прокупље (''Службени лист Општине Прокупље'', бр. 06-13/2008-02
од 10.07.2008. године) доносим
РЕШЕЊЕ
о промени апропријације
1. Одлуком о буџету Општине Прокупље за 2016. годину (број 06-61/2015-02 од 30.
децембра 2015. године) у оквиру раздела 5 –Органи и службе општинске управе, глава 13,
Туристичко спортска организација, намена 70275, функција 810, Програм 14: Развој спорта и
омладине, шифра програма 1301, средства на програмској активности: Подршка
предшколском, школском и рекреативном спорту и масовној физичкој култури, шифра
програмске активности 1301-0002, позиција 104, економска класификација 483100 –Новчане
казне и пенали по решењу судова у износу од 105.000,00 динара преусмеравају се на позицију
100, економска класификација 426600 – Материјали за образовање, културу и спорт у износу
од 105.000,00 динара.
2. О реализацији овог решења стараће се Одељење за привреду и финансије.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Прокупље“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом 61. Закона о буџетском систему регулисано је да се може извршити
преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода у износу од 5% вредности
апропријације за расход, чији се износ умањује. За износ од 105.000,00 динара је умањена
апропријација 483100 –Новчане казне и пенали по решењу судова што износи 2,1% од
првобитног износа одобреног Одлуком о буџету Општине Прокупље за 2016. годину. До
преусмеравања средстава је дошло услед потребе за покрићем преузетих обавеза за дату
намену.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
Мирољуб Пауновић с.р.

31. Мај 2016

Службени лист Општине Прокупље

Број: 15

страна 7

6
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ
Председник општине
Број: 401-18/2016-04
Дана: 07.03.2016.године
Прокупље
На основу члана 61. Закона о буџетском систему (Сл. Гласник РС бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.108/2013 и 142/2014) и члана 47. став 1.
тачка 5. Статута Општине Прокупље (''Службени лист Општине Прокупље'', бр. 06-13/2008-02
од 10.07.2008. године) доносим

РЕШЕЊЕ
о промени апропријације
1. Одлуком о буџету Општине Прокупље за 2016. годину (број 06-61/2015-02 од 30.
децембра 2015. године) у оквиру раздела 5 – Органи и службе општинске управе, глава 17,
Историјски архив Топлице, намена 70274, функција 820, Програм 13:Развој културе, шифра
програма 1201, средства на: Програмској актиивности: Функционисање локалних установа
културе, шифра програмске активности 1201-0001, економска класификација 411100 – Плате,
додаци и накнаде запослених у износу од 150.000,00 динара преусмеравају се на економску
класификацију 414300 – Отпремнине и помоћи у износу од 150.000,00 динара.
2. О реализацији овог решења стараће се Одељење за привреду и финансије.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Прокупље“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом 61. Закона о буџетском систему регулисано је да се може извршити
преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода у износу од 5% вредности
апропријације за расход, чији се износ умањује. За износ од 150.000,00 динара је умањена
апропријација 411100 – Плате, додаци и накнаде запослених што износи 1,34% од првобитног
износа одобреног Одлуком о буџету Општине Прокупље за 2016. годину. До преусмеравања
средстава је дошло услед потребе за покрићем преузетих обавеза за дату намену.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
Мирољуб Пауновић с.р.

31. Мај 2016

Службени лист Општине Прокупље

Број: 15

страна 8

7
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ
Председник општине
Број: 401-22/16-04
Дана: 23.03.2016.године
Прокупље
На основу члана 61. Закона о буџетском систему (Сл. Гласник РС бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.108/2013 и 142/2014) и члана 47. став 1.
тачка 5. Статута Општине Прокупље (''Службени лист Општине Прокупље'', бр. 06-13/2008-02
од 10.07.2008. године) доносим
РЕШЕЊЕ
о промени апропријације
1. Одлуком о буџету Општине Прокупље за 2016. годину (број 06-61/2015-02 од 30.
децембра 2015. године) у оквиру раздела 5 –Органи и службе општинске управе, глава 2,
Месне заједнице, намена 06853, функција 160, Програм 15: Локална самоуправа, шифра
програма 0602, средства на програмској активности: Месне заједнице, шифра програмске
активности 0602-0002, позиција 62, економска класификација 451100 – Текуће поправке и
одржавање зграда и објеката у износу од 99.000,00 динара преусмеравају се на нову позицију
61/1, економска класификација 421100 – Трошкови платног промета и банкарских услуга у
износу од 9.000,00 динара и на нову позицију 61/2, економска класификација 421200 –
Енергетске услуге у износу од 90.000,00 динара.
2. О реализацији овог решења стараће се Одељење за привреду и финансије.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Прокупље“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом 61. Закона о буџетском систему регулисано је да се може извршити
преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода у износу од 5% вредности
апропријације за расход, чији се износ умањује. За износ од 99.000,00 динара је умањена
апропријација 451100 – Текуће поправке и одржавање зграда и објеката што износи 5% од
првобитног износа одобреног Одлуком о буџету Општине Прокупље за 2016. годину. До
преусмеравања средстава је дошло услед потребе за покрићем преузетих обавеза за дату
намену.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
Мирољуб Пауновић с.р.

31. Мај 2016

Службени лист Општине Прокупље

Број: 15

страна 9

8
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ
Председник општине
Број: 401-20/2016-04
Дана: 07.03.2016.године
Прокупље
На основу члана 61. Закона о буџетском систему (Сл. Гласник РС бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.108/2013 и 142/2014) и члана 47. став 1.
тачка 5. Статута Општине Прокупље (''Службени лист Општине Прокупље'', бр. 06-13/2008-02
од 10.07.2008. године) доносим
РЕШЕЊЕ
о промени апропријације
1. Одлуком о буџету Општине Прокупље за 2016. годину (број 06-61/2015-02 од 30.
децембра 2015. године) у оквиру раздела 2 – Председник општине, глава 1, намена 91728,
функција 111, Програм 15: Локлана самоуправа 0602, средства на:
 Програмској актиивности: Функционисање локалне самоуправе и градских општина,
шифра програмске активности 0602-0001, позицијиа 22, са економске класификације
511300 – Капитално одржавање зграда и објеката у износу од 5.000.000,00 динара
преусмеравају се на економску класификацију 512900 – Опрема за производњу,
моторна, непокретна и немоторна возила у износу од 5.000.000,00 динара.
 Програмској актривности: Функционисање локалне самоуправе и градских општина,
шифра програмске активности 0602-0001, позиција 23, са економске класификације
541100 –Земљиште у износу од 400.000,00 динара преусмеравају се на економску
класификацију 512900 – Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна
возила у износу од 400.000,00 динара
2. О реализацији овог решења стараће се Одељење за привреду и финансије.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Прокупље“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом 61. Закона о буџетском систему регулисано је да се може извршити
преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода у износу од 5% вредности
апропријације за расход, чији се износ умањује.
 За износ од 5.000.000,00 динара је умањена апропријација 511300 – Капитално
одржавање зграда и објеката што износи 5% од првобитног износа одобреног Одлуком
о буџету Општине Прокупље за 2016. годину.
 За износ од 400.000,00 динара је умањена апропријација 541100 –Земљиште што
износи 0,87% од првобитног износа одобреног Одлуком о буџету Општине Прокупље
за 2016. годину.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
Мирољуб Пауновић с.р.

31. Мај 2016
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПРОКУПЉЕ
Председник општине
Број: 401-3/2016-04
Дана: 25.01.2016.године
Прокупље
На основу члана 61. Закона о буџетском систему (Сл. Гласник РС бр. 54/2009, 73/2010,
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр.108/2013 и 142/2014) и члана 47. став 1.
тачка 5. Статута Општине Прокупље (''Службени лист Општине Прокупље'', бр. 06-13/2008-02
од 10.07.2008. године) доносим

РЕШЕЊЕ
о промени апропријације
1. Одлуком о буџету Општине Прокупље за 2016. годину (број 06-61/2015-02 од 30.
децембра 2015. године) у оквиру раздела 5 – Органи и службе општинске управе, глава 5,
Средње образовање, намена 70273, функција 920, Техничка школа „15. мај“ Програм 10:
Средње образовање, шифра програма 2003, средства на: Програмској активности:
Функционисање средњих школа, шифра програмске активности 2003-000, економска
класификација 421200 –Енергетске улуге у износу од 200.000,00 динара преусмеравају се на
економску класификацију 483100 – Новчане казне и пенали по решењу судова у износу од
200.000,00 динара.
2. О реализацији овог решења стараће се Одељење за привреду и финансије.
3. Ово решење објавити у „Службеном листу Општине Прокупље“.
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Чланом 61. Закона о буџетском систему регулисано је да се може извршити
преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода у износу од 5% вредности
апропријације за расход, чији се износ умањује. За износ од 200.000,00 динара је умањена
апропријација 421200 –Енергетске улуге што износи 3,03% од првобитног износа одобреног
Одлуком о буџету Општине Прокупље за 2016. годину. До преусмеравања средстава је дошло
услед потребе за покрићем преузетих обавеза за дату намену.

ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНЕ ПРОКУПЉЕ
Мирољуб Пауновић с.р.
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