РАНА

БРОЈ 4 - СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

I

II

22. ЈУЛ 2011.

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( "Службени гласник РС" број 54/2009, 73/2010,101/2010
,101/11, 93/12,62/2013,63/2013 и 108/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени. гласник
РС" број 129/07) и члана 42. Став 1. тачка 2. Статута општине Сокобања (,,Службени лист општине
Сокобања”, бр. 3/2008,7/2013 и 11/2014), Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној
28.11.2014. године, донела је

V РЕБАЛАНС ОДЛУКЕ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Сокобања за 2014. годину (у даљем тексту:
буџет), састоје се од:

1. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

у динарима

Укупни приходи и примања остварени по основу
продаје нефинансијске имовине


Укупни расходи и издаци за набавку

555.616.923,,00
599.077.315,72

нефинансијске имовине


Буџетски суфицит/дефицит
Издаци за набавку финансијске имовине

-43.522.392,72
0,00

(осим за набавку домаћих хартија од вредности)
2. Укупан фискални суфицит/дефицит

-43.522.392,72

3. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА


Примања од продаје финансијске имовине
Неутрошена средства из претходног периода
Издаци за отплату главнице дуга
Нето финансирање

63.037.392,72
19.515.000,00
43.522.392,72

Члан 2.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

A.
I.

II

III

IV
Б
B
V
VI

1
Пренета неутрошена средства из
ранијих година
Рачун прихода и примања,расхода и
издатака буџета општине
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
1.Порески приходи
1.1.Порез на доходак,добит и
капит.добитке
1.2Порез на добра и услуге
1.3 Остали порески приходи
2.Непорески приходи,од чега
-наплаћене камате
-накнада за коришћење простора и
грађевинског земљишта
3.Меморандумске ставке за
рефундацију расхода из претходне
године
5.Донације
6.Трансфери
Примања од продаје нефинансијске
имовине
УКУПНИ РАСХОДИ ИЗДАЦИ
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
1.Расходи за запослене
2.Коришћење роба и услуга
3.Отплата камата
4.Субвенције
5.Издаци за социјалну заштиту
6.Остали расходи
7.ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ
8.КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ
Издаци за нефинансијску имовину
БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ
Издаци за набавку финансијске
имовине(осим за набавку домацих
хартија од вредности)
УКУПНИ ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ(IIIIV)
РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске
имовине
ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА
1.Примања од домаћих задуживања
1.1.Задуживање код јавних
финансијских институција и

Шифра економске класификације
2

Средства из
буџета
3

класа 3

63.037.392,72

7+8
7
71

555.616.923,00
551.222.033,00
278.400.000,00

711
714
712+713+716+719

182.100.000,00
32.620.000,00
63.680.000,00

74
7411

81.628.390,00
6.500.000,00

7415

12.698.390,00

772
731+732
733

0,00
31.560.455,00
159.633.188,00

8
4+5
4

4.394.890,00
599.139.315,72
447.150.683,00

41
42
44
45
47
48+49
4631+4641+4651
632
5
(7+8)-(4+5)

93.931.616,00
197.269.657,96
6.725.163,85
17.100.000,00
41.616.000,00
34.476.525,19
56.031.720,00

62

-43.522.392,72

151.988.632,72

-43.522.392,72

92
91
911
9113+9114

0,00
0,00

VII

VIII
IX

X

пословних банака
1.2.Задуживање код осталих
кредитора
2.Примања од иностраног
задуживања
Пренета неутрошена средства из
ранијих година
Издаци за набавку финансијске
имовине(за набавку домацих хартија
од вредности)
ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
1.Отплата главнице домаћим
кредиторима
1.1.Отплата главнице домаћим
јавним финансијским институцијама
и пословним банкама
1.2.Отплата главнице осталим
кредиторима
2.Отплата главнице страним
кредиторима
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (V+VI+VIIVIII-IX)Укупни фискални суфицит
плус нето финансирање

9111+9112+9115+9116+9117+9118+91
19
912
63.037.392,72

61

19.515.000,00

611

19.515.000,00

6113+6114
6111+6112+6115+6116+6117+6118+61
19
612

43.522.392,72

Члан 3.
Потребна средства за финансирање буџетског дефицита из члана 1.ове одлуке обезбедиће се из
нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.
Члан 4.
Приходи и примања буџета општине у укупном износу од 655.358.563,72 динара по врстама, односно
економским класификацијама, утврђени су у следећим износима :
KONTO
1
711000
711110
711120
711140
711180
711190
712000
712100
713000
713120
713310
713420

OPIS
2
POREZI NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE
DOBITKE
Porez na zarade
Porez na prihode od samostalnih delatnosti
Porez na prihod od imovine
smodoprinosi
Porez na druge prihode
UKUPNO 711000
POREZ NA FOND ZARADA
Porez na fond zarada
UKUPNO 712000
POREZI NA IMOVINU
Porez na imovinu
Porez na nasleđe i poklone
Porez na kapitalne transakcije
UKUPNO 713000

IZNOS

RAZLIKA

NOVI IZNOS

156.500.000,00
10.600.000,00
6.000.000,00
0,00
9.000.000,00
182.100.000,00

0,00

156.500.000,00
10.600.000,00
6.000.000,00
0,00
9.000.000,00
182.100.000,00

30.000,00
30.000,00

0,00

30.000,00
30.000,00

0,00

37.000.000,00
650.000,00
15.000.000,00
52.650.000,00

37.000.000,00
650.000,00
15.000.000,00
52.650.000,00

714000
714440
714510
714540
714550
714560
716000
716110

732000
732100
733000
733100
733200
741000
741150
741520
741530
741540
741560
742000
742150
742250
742351

743000
743324
743351

744000
744150
745000
745151

800000
800000

POREZI NA DOBRA I USLUGE
Sredstva za protivpožarnu zaštitu
0,00
Porez na motorna vozila
6.920.000,00
Naknada za zagađenje životne sredine
0,00
Boravišna taksa
19.000.000,00
Opštinske i gradske naknade
6.700.000,00
UKUPNO 714000
32.620.000,00
DRUGI POREZI
Komunalna taksa na firmu
11.000.000,00
UKUPNO 716000
11.000.000,00
DONACIJE OD MEĐUNARODNIH
ORGANIZACIJA
Tekuće donacije od međunarodnih organizacija
31.560.455,00
UKUPNO 732000
31.560.455,00
TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI
Tekući transferi od drugih nivoa vlasti
159.138.188,00
Kapitalni transferi od drugih nivoa vlasti
495.000,00
UKUPNO 733000
159.633.188,00
PRIHODI OD IMOVINE
Kamate na sredstva budžeta opštine
6.500.000,00
Naknada za korišćenješumskog I poljoprivrednog
zemljišta
1.200.000,00
Naknade za korišćenje prostora i građevinskog
zemljišta
17.228.390,00
Naknada za korišćenje prirodnog lekovitog faktora
3.500.000,00
Slivna vodna naknada od pravnih lica
850.000,00
UKUPNO 741000
29.278.390,00
PRODAJA DOBARA I USLUGA
Prihodi od davanja u zakup objekata
4.500.000,00
Takse u korist nivoa opština
20.400.000,00
Prihodi opštinskih organa uprave
0,00
UKUPNO 742000
24.900.000,00
NOVČANE KAZNE I ODUZETA IMOVINSKA
KORIST
Prihodi od novčanih kazni za prekršaje u
saobraćaju
2.800.000,00
Novčane kazne izrečene u prekršajnom postupku
u korist opština
50.000,00
UKUPNO 743000
2.850.000,00
DOBROVOLJNI TRANSFERI OD FIZIČKIH I
PRAVNIH LICA
Tekući dobrovoljni transferi od fizičkih i pravnih lica
370.000,00
UKUPNO 743000
370.000,00
MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI
Ostali prihodi u korist nivoa opština
30.000.000,00
UKUPNO 745000
30.000.000,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANSIJSKE
IMOVINE
Prihodi od prodaje nefinansijske imovine
4.394.890,00
UKUPNO 800000
4.394.890,00
UKUPNO TEKUĆI PRIHODI I PRILIVI

561.386.923,00

0,00

0,00
6.920.000,00
0,00
19.000.000,00
6.700.000,00
32.620.000,00

0,00

11.000.000,00
11.000.000,00

0,00

31.560.455,00
31.560.455,00

0,00

159.138.188,00
495.000,00
159.633.188,00
6.500.000,00
1.200.000,00

-4.530.000,00

-4.530.000,00

12.698.390,00
3.500.000,00
850.000,00
24.748.390,00

0,00

4.500.000,00
20.400.000,00
0,00
24.900.000,00

2.800.000,00

0,00

50.000,00
2.850.000,00

0,00

370.000,00
370.000,00

-1.240.000,00
-1.240.000,00

28.760.000,00
28.760.000,00

0,00

4.394.890,00
4.394.890,00

5.770.000,00

555.616.923,00

DODATNI PRIHODI BUDŽETSKIH KORISNIKA
39.004.248,00
PRENETA NAMENSKA SREDSTVA IZ RANIJIH.
GOD.
11.516.098,72
NERASPOREĐENI VIŠAK PRIHODA IZ RANIJIH
GODINA
51.521.294,00
UKUPNA PRIMANJA
663.428.563,72

-2.300.000,00

36.704.248,00

0,00

11.516.098,72

0,00
-8.070.000,00

51.521.294,00
655.358.563,72

Члан 5.
Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима:
KONTO

NAZIV KONTA

410000 RASHODI ZA ZAPOSLENE
411000 Plate i dodaci zaposlenih
Socijalni doprinosi na teret
412000 poslodavca
413000 Naknade u naturi
414000 Socijalna davanja zaposlenima
415000 Naknade za zapošljene
416000 Naknade članovima komisija
417000 Poslanički dodatak

420000
421000
422000
423000
424000
425000
426000

KORIŠĆENJE ROBA I
USLUGA
Stalni troškovi
Troškovi putovanja
Usluge po ugovoru
Specijalizovane usluge
Tekuće popravke i održavanje
Materijal

UPOTREBA OSNOVNIH
430000 SREDSTAVA
431000 Upotreba osnovnih sredstava
440000 OTPLATA KAMATA
441000 Otplate domaćih kamata
444000 Prateći troškovi zaduživanja
450000 SUBVENCIJE
Tekuće subvencije javnim
451000 nefinansijskim organizacijama

101.069.864,00
81.071.983,00

93.931.616,00
76.369.483,00

IZ OSTALIH
IZVORA
7.138.248,00
4.702.500,00

14.819.881,00
484.000,00
2.214.000,00
1.208.000,00
610.000,00
662.000,00

13.978.133,00
384.000,00
1.090.000,00
1.008.000,00
440.000,00
662.000,00

841.748,00
100.000,00
1.124.000,00
200.000,00
170.000,00
0,00

222.360.657,96
49.507.000,00
2.944.435,00
46.407.158,76
38.101.105,00
56.997.952,00
28.403.007,20

197.269.657,96
47.881.000,00
2.144.435,00
35.037.158,76
36.691.105,00
53.362.952,00
22.153.007,20

25.091.000,00
1.626.000,00
800.000,00
11.370.000,00
1.410.000,00
3.635.000,00
6.250.000,00

33,93

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

6.755.163,85
4.391.000,00
2.364.163,85

6.725.163,85
4.391.000,00
2.334.163,85

30.000,00
0,00
30.000,00

1,03

17.100.000,00

17.100.000,00

0,00

2,61

17.100.000,00

17.100.000,00

0,00

UKUPNI PLAN

IZ BUDŽETA

%
15,42

460000

DONACIJE I TRANSFERI
OSTALIM NIVOIMA VLASTI
Donacije i dotacije
međunarodnim organizacijama
Tekuće donacije i transferi
ostalim nivoima vlasti
Dotacije organizacijama
obaveznog soc.osiguranja
Tekuće donacije i transferi
ostalim nivoima vlasti

56.031.720,00

56.031.720,00

0,00

0,00

0,00

0,00

46.681.720,00

46.681.720,00

0,00

9.200.000,00

9.200.000,00

0,00

150.000,00

150.000,00

0,00

470000 SOCIJALNA POMOĆ
Naknade za socijalnu zaštitu iz
472000 budžeta

41.616.000,00

41.616.000,00

0,00

41.616.000,00

41.616.000,00

0,00

480000 OSTALI RASHODI
Donacije nevladinim
481000 organizacijama
Porezi, obavezne takse i kazne
482000 nanetnute od jedog nivoa
Novčane kazne po rešenju
483000 sudova
Naknada štete - elementarne
484000 nepogode

32.368.100,00

31.158.100,00

1.210.000,00

17.606.100,00

17.606.100,00

0,00

9.495.000,00

8.385.000,00

1.110.000,00

3.750.000,00

3.650.000,00

100.000,00

1.517.000,00

1.517.000,00

0,00

3.318.425,19
3.318.425,19

3.318.425,19
3.318.425,19

0,00
0,00

0,51

145.193.632,72
135.963.632,72
6.455.000,00
335.000,00
940.000,00
1.500.000,00

141.988.632,72
135.243.632,72
5.715.000,00
190.000,00
840.000,00
0,00

3.205.000,00
720.000,00
740.000,00
145.000,00
100.000,00
1.500.000,00

22,15

540000 PRIRODNA IMOVINA
541000 zemljište

10.030.000,00
10.030.000,00

10.000.000,00
10.000.000,00

30.000,00
30.000,00

1,53

610000 OTPLATA GLAVNICE
Otplata glavnice domaćim
611000 kreditorima

19.515.000,00

19.515.000,00

0,00

2,98

19.515.000,00

19.515.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

462000
463000
464000
465000

ADMINISTRATIVNI
490000 TRANSFERI IZ BUDŽETA
499000 Sredstva rezerve
510000
511000
512000
513000
515000
523000

OSNOVNA SREDSTVA
Zgrade i građevinski objekti
Mašine i oprema
Ostala osnovna sredstva
Nematerijalna imovina
Zalihe robe za dalju prodaju

OSNIVAČKI ULOG I
NABAVKA DOMAĆE
621000 FINANSIJSKE IMOVINE
Osnivački ulog i nabavka
621000 domaće finansijske imovine

UKUPNI RASHODI

8,55

6,35

4,94

0,00

655.358.563,72 618.654.315,72 36.704.248,00 100,00

Члан 7.
У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 2.818.425,19 динара, а у
сталну буџетску резерву издвајају се средства у износу од 500.000,00 динара
Члан 8.
Капитални издаци општине Сокобања у оквиру економске класификације 500000 – Издаци за
нефинансијску имовину у текућој и наредне две буџетске године према функционалним
класификацијама буџетских корисника планирају се у следећим износима:
Шифра СДК:
0
Укупно

39.358

87.766

Р
.
Назив капиталног пројекта

Кон
то
3.
нив
о

Конт
о 4.
ниво

1

2

3

4

1

РЕКОНСТРУКЦИЈА ТРОТОАРА У
УЛ. КНЕЗА МИЛОША

511

5112

2

РЕКОНТРУКЦИЈА УЛ.НИКОЛЕ
ПАШИЋА

511

5112

3

ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА ГРАДСКИМ
УЛИЦАМА

511

5114

4

КАПИТАЛО ОДРЖАВАЊЕ
СВЕТЛОСНЕ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

511

5113

5

КАП.ОДРЖАВАЊЕ ТРОТОАРА У
УЛ. А.МАРКИШИЋА

511

5113

Капитално одржавање
зграда и објеката

1

Приходи из
буџета

7.000

6

ПРОСЕЦАЊЕ УЛИЦЕ У БЛОКУ
21 НАСЕЉЕ ЦАРИНА

511

5112

Изградња зграда и
објеката

1

Приходи из
буџета

840

7

УРЕЂЕЊЕ ПАРКИНГ ПРОСТОРА
(ПОРЕД ПАРЦЕЛЕ ЕПСА)

511

5113

Капитално одржавање
зграда и објеката

1

Приходи из
буџета

1.200

8

КАПИТАЛНО ОДРЖАВАЊЕ
ГРАДСКЕ УЛИЦЕ (КИШНА
КАНАЛИЗАЦИЈА УЛ.СОЛУНСКА)

511

5112

Изградња зграда и
објеката

1

Приходи из
буџета

2.400

9

КАП.ОДРЖАВАЊЕ ОПШТНСКИХ
ПУТЕВА - ДУГО ПОЉЕ, РЕСНИК
И ЈОШАНИЦА.

511

5113

Капитално одржавање
зграда и објеката

1

Приходи из
буџета

48.900

515

5151

511

5112

10

11

0

0

у дин (заокружено на 000)

0

б
р
.

0

СОФТВЕР ЗА РАЧУНОВОДСТВО

НАБАВКА И УГРАДЊА АКВА
ТОРЊА У ДЕЧИЈЕМ БАЗЕНУ У
КОМПЛЕКСУ ОТВОРЕНИХ
БАЗЕНА "ПОДИНА"

Опис конта

И
з
в
о
р

Опис
извора

4а

5

5а

Изградња зграда и
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III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 9

Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа апропријације
утврђене Одлуком.
Директни и индиректни корисници средстава буџета могу користити средства распоређена
овом Одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и
пренета.

Члан 10.

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.
Ако корисници буџетских средстава не остваре приходе из других извора у планираном
износу апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет буџета
општине.
Члан 11.
Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају
расходи за сталне трошкове, текућих поправки и одржавања и материјал.
Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова,
трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака
измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у
комерцијалним трансакцијама.
Члан 12.
Средства буџета и остали извори прихода буџетских корисника распоређују се и исказују
по ближим наменама, у складу са економском и функционалном класификацијом,
годишњим програмом и финансијским планом прихода и расхода.
Финансијски план буџетског корисника усаглашен са годишњим износима апропријација
доноси надлежни орган буџетског корисника најкасније 15 дана по усвајању одлуке о
буџету.
Члан 13.
Корисници буџетских средстава приликом набавке роба,услуга и радова су дужни да
поступе у складу са Законом о јавним набавкама.
Набавком мале вредности, у смислу Закона о јавним набавкама, сматра се набавка чија је
вредност дефинисана Законом о буџету Републике Србије.

Члан 14.
Распоред остварених прихода врши се тромесечним плановима, које доноси орган управе
надлежан за финансије. Корисник средстава буџета може вршити плаћања у границама
прописаних квота за свако тромесечје.
Члан 15.
У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног корисника буџетских
средстава промени, износ апропријација издвојених за активности тог корисника могу се
увећати, односно смањити на терет или у корист текуће буџетске резерве.

Председник општине доноси одлуку о промени апропријације из општих прихода и преносу
апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском
систему.
Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе надлежног за
финансије, може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног
расхода у износу од 5 % вредности апропријације за расход чији се износ умањује.

Члан 16.
За извршење ове Одлуке одговоран је председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.

Члан 17.
Општинско веће је одговорно, у смислу Закона о буџетском систему, за спровођење
фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима
и издацима.
Овлашћује се председник општине да, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском
систему, може поднети захтев министарству надлежном за послове финансија за
одобрење фискалног дефицита од 10% уколико је резултат реализације јавних финансија.
Члан 18.
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 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 образложења
великих одступања.

Члан 19.
Одлуку о употреби текуће буџетске резерве, на предлог органа управе надлежног за
финансије, доноси председник општине.
Средства текуће буџетске резерве користиће се за непланиране или недовољно
планиране апропријације.
Одобрена средства по овом основу представљају повећање апропријације корисника за
одређене намене и исказују се на конту намена за коју су средства усмерена.

Члан 20.
Стална буџетска резерва исказује се као посебна апропријација и користи се за
финансирање расхода на име учешћа локалне власти у отклањању последица ванредних
околности.
Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве доноси Председник на предлог
органа управе надлежног за финансије, а на основу закључка Штаба за ванредне ситуације
, а у складу са Законом о ванредним ситуацијама.

Члан 21.
За законито, наменско, економично и ефикасно коришћење средстава директног корисника
одговоран је функционер директног корисника.
За законито, наменско, економично и ефикасно коришћење средстава распоређених
буџетом индиректним корисницима одговорни су руководиоци индиректних корисника
буџетских средстава.

Члан 22.
Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом Одлуком само за
намене за које су им по њиховим захтевима одобрена и пренета.

Члан 23.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава чија се делатност у целини или
претежно финансира из буџета умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад у
2014. години сразмерно делу средстава обезбеђених из буџета.

Члан 24.
У случају да за извршење одређеног плаћања корисника није постојао правни основ
средства се враћају у буџет.

Члан 25.
Уколико корисник буџета својом делатношћу изазове судски спор извршење правоснажних
судских одлука и судска поравњања извршавају се на терет његових апропријација, а
преко апропријације која је намењена за ову врсту расхода.
Члан 26.
Новчана средства буџета општине и директних и индиректних корисника средстава буџета,
воде се на консолидованом рачуну трезора општине Сокобања .
Средства остварена у поступку приватизације користиће се за набавку нефинансијске
имовине у 2014. години.

Члан 27.
Новчана средства на консолидованом рачуну трезора општине Сокобања могу се
инвестирати у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему.

Члан 28.
Распоред и коришћење средстава са раздела 4, глава 10 Фонд заштите животне средине,
функција 510, економска класификација 451 у износу од 6.700.000,00 динара вршиће се у
складу са Програмом коришћења средстава накнаде за заштиту и унапређење животне
средине за 2014. годину усвојеног од стране Скупштине општине.
Распоред и коришћење средстава са раздела 4. глава 11 Општинска управа- Безбедност у
саобраћају, функција 360, позиције 423, 424, 426,512,513 у износу од 2.500.000,00 динара
вршиће се у складу са Програмом коришћења новчаних средстава од наплаћених казни за
прекршаје у саобраћају.

Члан 29.
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 финансије , уз
сагласност општинског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака
из члана 8. ове одлуке.
Корисници буџетских средстава су обавезни , да пре покретања поступка јавне набавке за
преузимања 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 2014. 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.
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 30.
У складу са Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2014. годину и
пројекцијама за 2015 и 2016. годину број 401-00-291/2013-03, које је донео министар
надлежан за финансије, исказује се број запослених и то:
1.Органи и организације локалне власти 51 на неодређено време и 7 на одређено време,
2. Установе које се финансирају из буџета (осим предшколских установа)-Народна
библиотека ,,Стеван Сремац” 6 на неодређено и Организација за туризам, културу и спорт
9 на неодређено време,
3.Привредна друштва и остали облици организовања чији је једини оснивач локална власт
и месне заједнице(индиректни корисници буџета):Дирекција за урбанизам и изградњу
Сокобања 11 на неодређено време.
4.Предшколска установа-Предшколска установа ``Буцко `` 36 на неодређено време.
У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1.овог
члана.
Члан 31.
Директни и индиректни корисници средстава буџета општине не могу засновати радни
однос са новим лицима на неодређено време без одобрења министарства надлежног за
послове финансија
Члан 32.
У буџетској 2014 год.неће се вршити исплата божићних , годишњих и других врста накнада
и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима,за директне и
индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене које су то
право стекли у 2014. години.
Члан 33.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед
неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, могу се користити
краткорочни кредити у складу са Законом о јавном дугу.

Члан 34.
Буџетски корисници дужни су да на захтев органа управе надлежне за финансије ставе на
увид документацију о свом финансијском пословању, као и да достављају извештаје о
остварењу прихода и извршењу расхода у одређеном периоду. Директни и индиректни
корисници буџета дужни су да о свим променама битним за свој статус и финансирање
обавесте Скупштину општине и надлежно одељење Општинске управе.
Члан 35.
Извештај о извршењу годишњег финансијског плана буџетски корисник доставља органу
управе надлежном за финансије који извршава буџет, 15 дана пре рока предвиђеног за
подношење завршног рачуна.
Члан 36.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава буџета општине Сокобања пренеће
на рачун –Извршење буџета општине Сокобања до 31. децембра 2013. године средства
која нису утрошена за финансирање расхода у 2013. години, која су овим корисницима
пренета у складу са Одлуком о буџету општине Сокобања за 2013. годину.

Члан 37.
Ову Одлуку доставити министарству надлежном за послове финансија и објавити у
''Службеном листу општине Сокобања''
Члан 38.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Сокобања''.

I БРОЈ : 401-613/2014
У Сокобањи, 28.11.2014.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИЦА
Снежана Радовановић

I
ДАЈЕ СЕ сагласност на Други Ребаланс Програма
пословања Јавног предузећа Дирекција за
урбанизам и изградњу – Сокобања за 2014.
годину, број 01-959/1-2014, који је усвојио
Надзорни одбор Јавног предузећа Дирекција за
урбанизам и изградњу-Сокобања, дана 17. 11.
2014. године, под бројем 01-969/4-2014.

II

Члан 3.
Ову одлуку објавити на интернет страници www.opstinasokobanja.com.

Члан 4.
Ова одлука ступа на сагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине Сокобања”, а
примењује се од 01. јануара 2015. године.

У Сокобањи, 28. 11. 2014. године
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Снежана Радовановић
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