На основу члана 43 Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09,
73/2010, 62/2013 и 63/2013), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС",
број 129/07) и члана 37 Статута општине Варварин ("Службени лист општине Варварин", број
9/08, 12/08, 2/09, 3/09, 7/12 и 12/13),
Скупштина општине Варварин, на 20. седници одржаној дана 18.12.2014. године,
донела је

ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ЗА 2015. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Варварин за 2015. годину (у
даљем тексту: буџет), састоји се од:
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА РАСХОДА И ИЗДАТАКА
1.Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине
1.1.ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:
- буџетска средства
- сопствени приходи
- донације
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМВОИНЕ
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:
- текући буџетски расходи
- расходи из сопствених прихода
- донације
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:
- текући буџетски издаци
- издаци из сопствених прихода
- донације
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних
политика)
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од задуживања
Неутрошена средства из претходних година
Издаци за отплату главнице дуга

У динарима
443.500.000.00
443.400.000.00
441.500.000.00
2.000.000.00
432.500.000.00
345.912.944.00
88.587.056.00
2.000.000.00
86.587.056.00
86.587.056.00

11.000.000.00

100.000.00

11.000.000.00

НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ

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

2
ТРЕЗОР ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
Опис

Шифра економске
класификације
2

1
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ
НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Порески приходи
1.1.Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)
1.2. Самодопринос
1.3. Порез на имовину
1.4. Остали порески приходи
2. Непорески приходи у чему:
- поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи)
- приходи од продаје добара и услуга
3. Донације
4. Трансфери
5.Примања од продаје нефинансијске имовине
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ
И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Текући расходи
1.1. Расходи за запослене
1.2. Коришћење роба и услуга
1.3. Отплата камата
1.4. Субвенције
1.5. Социјална заштита из буџета
1.6. Остали расхгоди, у чему:
- средства резерви
2. Трансфери
3. Издаци за набавку нефинансијске имовине
4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖЕЊА
1. Примања по основу отплате кредита и продааје финансијске имовине
2. Задуживање

План
3
442.900.000.00

71
711
711180
713

26.500.000.00
16.200.000.00

74

731+732
733
8

301.000.000.00

4
41
42
44
45
47
48+49

91.506.365.00
149.219.523.00
6.000.000.00
9.400.000.00
3.200.000.00

463
5
62

86.587.056.00

92
91
911
912

2.1.Задужење код домаћих кредитора
2.2. Задужење код страних кредитора
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
3. Отплата дуга
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима
3.2. Отплата дуга страним кредиторима
3.3. Отплата дуга по гаранцијама
4. Набавка финансијске имовине

61
611
612
613
6211

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

3

НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ
ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3. извор финансирања 14)

3

Члан 2.
Расходи и издаци из члана 1. ове Одлуке користе се за следеће програме:
Назив програма
Локални развој и просторно планирање
Комунална делатност
Локални комунални развој
Развој туризма
Развој пољопривреде
Заштита животне средине
Пунтна инфраструктура
Предшколско васпитање
Основно образовање
Средње образовање

125.700.000.00
77.098.000.00

Износ у динарима
5.000.000.00
27.060.720.00
59.841.147.00
13.000.000.00
4.000.000.00
82.358.600.00
33.000.000.00
26.800.000.00
8.700.000.00

11.000.000.00
11.000.000.00

500.000.00

3
Специјална и дечја заштита
Примарна здравствена заштита
Развој културе
Развој спорта и омладине
Локална самоуправа

25.000.000.00
4.000.000.00
16.813.000.00
23.887.546.00
114.038.987.00

Економска
класификација

321311 – пренета средства из претходне године ................... 500.000.00 динара

Назив конта

711000 Порези на доходак, добит и капиталне добитке
711110 Порез на зараде
711120 Порез на приходе од самосталних делатности
711140 Порез на приходе од имовине
порез на приходе од непокретности
порез на приходе од давања у закуп
порез на приходе од пољопривреде
711150 Порез на добитке од игара на срећу
711160 Порез на приходе од осигурања лица
711180 Самодоприноси
711190 Остали порези на доходак (порез на друге приходе)
УКУПНО 711000
712000 Порез на фонд зарада
712110 Порез на фонд зарада
УКУПНО 712000
713000 Порез на имовину
713120 Порез на имовину
713310 Порез на наслеђе и поклоне
Порез на капиталне трансакције (порез на пренос
713420 апсолутних права на непокретност, порез на пренос
апсолутних права на половна моторна возила)
713610 Порез на акције на име удела
УКУПНО 713000
714000 Порези на добра и услуге
714420 Комунална такса за приређивање музичког динара
714430 Комунална такса за коришћење рекламних паноа
714440 Средства за противпожарну заштиту
714510 Порези на моторна возила
714540 Накнаде за коришћење добара од општег интереса
714550 Боравишна такса
Општинске и градске накнаде (посебна накнада за
714560
заштиту животне средине)
714570 Општинске и градске таксе
УКУПНО 714000
716000 Други порези
716110 Комунална такса на фирму
УКУПНО 716000

Износ

63.068.000.00
8.000.000.00
600.000.00

20.000.00
10.000.00
5.400.000.00
77.098.000.00
2.000.00
2.000.00
20.000.000.00
1.500.000.00
5.000.000.00

26.500.000.00

8.000.000.00
500.000.00
10.000.00
500.000.00
90.000.00
9.100.000.00
13.000.000.00
13.000.000.00

4
732000 Донације од међународних организација
732250 Међународне донације у корист општине
УКУПНО 732000
733000 Трансфери од других нивоа власти
Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа
733150 општине
733250 Капитални трансфери од других нивоа власти општини
УКУПНО 733000
741000 Приходиод имовине
741150 Камата на средства буџета општине
Накнада за коришћење шумског и пољопривредног
741520 земљишта
741530 Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта
комунална такса за коришћење простора на јавним
површинама
накнада за коришћење грађевинског земљишта
741560 Коришћење ваздухопловног простора и накнада за воде
УКУПНО 741000
742000 Приходи од продаје добара и услуга
742150 Приходи од продаје добара и услуга
742250 Општинске административне таксе
742350 Приходи од општинсог органа управе
УКУПНО 742000
743000 Новчане казне изречене и одузета имовинска корист
743320 Приходи од новчаних казни у корист нивоа републике
743350 Приходи од новчаних казни у корист нивоа општине
УКУПНО 743000
744000 Добровољни трансфери од физичких и правних лица
744150 Добровољни трансфери од физичких и правних лица
УКУПНО 744000
745000 Мешовити и неодређени приход у корист општине
745150 Мешовити и неодређени приход у корист општине
УКУПНО 745000
771000 Меморандумске ставке за рефундацију расхода
771110 Меморандумске ставке за рефундацију расхода
УКУПНО: 771000
813000 Примања од продаје осталих основних средстава
УКУПНО 813150
921000 Примања од продаје домаће финансијске имовине
921950 Примања од продаје домаћих акција
УКУПНО 921000

296.000.000.00
5.000.000.00
301.000.000.00
500.000.00
3.000.000.00
1.500.000.00

100.000.00
5.100.000.00
400.000.00
100.000.00
1.500.000.00
2.000.000.00
3.000.000.00
500.000.00
3.500.000.00
1.600.000.00
1.600.000.00
4.000.000.00
4.000.000.00

100.000.00
100.000.00

УКУПНИ ПРИХОД: 443.500.000.00

Члан 3.
Укупни расходи и издаци, укључујући расходе за отплату главнице дуга, у износу од
11.000.000.00 динара, финансирани из свих извора финансирања распоређују се по
корисницима и врстама издатка и то:

5

укупно

Приходи од
републике за
минимални програм

Опис

Сопствени приходи
04

Приходи из буџета
01

Ек.класификација

Позиција

Функција

Глава

Раздео

II ПОСЕБАН ДЕО

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

1 1.1

Програм 0602 ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА 0001
110

1
2
3
4
5
6

411
412
414
415
417
421

7

422

8
9
10
11
12
13

423
425
426
465
482
483

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и
спољни послови
Плате и додаци
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Посланички (одборнички) додатак
Стални трошкови
Трошкови путовања функционера и
одборника
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порез, обавезе, таксе и накнаде
Новчане казне и пенали по решењу судова
УКУПНО 110

Извори финансирања за функцију 110
01 - Приходи из буџета

3.565.000.00

3.565.000.00

651.000.00

651.000.00

50.000.00

50.000.00

10.000.00

10.000.00

6.271.000.00

6.271.000.00

30.000.00

30.000.00

40.000.00

40.000.00

650.000.00

650.000.00

40.000.00

40.000.00

200.000.00

200.000.00

148.000.00

148.000.00

30.000.00

30.000.00

50.000.00

50.000.00

11.735.000.00

11.735000.00

118.000.00

118.000.00

118.000.00

118.000.00

6.446.000.00

6.446.000.00

1.164.000.00

1.164.000.00

11.735.000.00

840
14

481

Дотације невладиним организацијама
(политичке странке)
УКУПНО 840

Извори финансирања за функцију 840
01 - Приходи из буџета
2

118.000.00

ПРЕДСЕДНИК, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

2.1

Програм 0602 ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА 0001
110

15
16
17
18
19

411
412
414
415
421

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и
спољни послови
Плате и додаци
Социјални доприноси на терет послодавца
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Стални трошкови

50.000.00

50.000.00

220.000.00

220.000.00

50.000.00

50.000.00

6
20
21
22
23
24
25
26
27

422
423
425
426
465
482
484
515

Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порез, обавезе, таксе и накнаде
Накнада штете услед елементарних непогода
Нематеријална имовина
УКУПНО 110

170.000.00

170.000.00

3.285.000.00

3.285.000.00

212.134.00

212.134.00

180.000.00

180.000.00

819.000.00

819.000.00

20.000.00

20.000.00

250.000.00

250.000.00

12.866.134.00

12.866.134.00

400.000.00

400.000.00

400.000.00

400.000.00

29.877.000.00

29.877.000.00

5.730.367.00

5.730.367.00

315.000.00

315.000.00

1.014.000.00

1.014.000.00

850.000.00

850.000.00

Извори финансирања за функцију 110
01 – приходи из буџета
28

423 Услуге по уговору (Канцеларија за младе)
УКУПНО 110

ОПШТИНСКА УПРАВА

3 3.1

Програм 0602 ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА 0001
130
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465

42

482

43
44
45

483
511
512

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални допринос на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнада за запослене
Награде, бонуси и остали расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порез, обавезне таксе и казне наметнуте од
једног нивоа власти другом
Новчане казне и пенали по решењу судова
Капитално одржавање зграда и објеката
Машине и опрема
УКУПНО 410

Извори финансирања за функцију 130
01 – приходи из буџета
13 – нераспоређени вишак из претходне
године

270.000.00

270.000.00

4.740.000.00

4.740.000.00

80.000.00

80.000.00

1.350.000.00

1.350.000.00

400.000.00

400.000.00

1.085.000.00

1.085.000.00

3.200.000.00

3.200.000.00

3.769.633.00

3.769.633.00

180.000.00
350.000.00

180.000.00
350.000.00

100.000.00

100.000.00

1.350.000.00

1.350.000.00

54.661.000.00

54.661.000.00

10.000.000.00

10.000.000.00

10.000.000.00

10.000.000.00

3.600.000,00

3.600.000.00

3.600.000.00

3.600.000.00

54.161.000.00
500.000.00

840
46

481

Дотације невладиним организацијама
(удружења)
УКУПНО 840

Извори финансирања за функцију 840
01 - Приходи из буџета
640
47

10.000000.00

Јавно осветљење
423 Услуге по уговору (приватно партнерство)
УКУПНО 640

Извори финансирања за функцију 640

3.600.000,00

7
01 - Приходи из буџета
3

3.1 110
48
49

9,71

СТАЛНА И ТЕКУЋА РЕЗЕРВА
499 Стална резерва
499 Текућа резерва
УКУПНО 110

2.100.000.00

2.100.000.00

8.400.000.00

8.400.000.00

10.500.000.00

10.500.000.00

Извори финансирања за функцију 110
01 - приходи из буџета
3

ТРАНСАКЦИЈЕ ВЕЗАНЕ ЗА ЈАВНИ ДУГ

3.1 170
Програм 0602
ПА 0003
50
51

ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ДУГОМ

441 Отплате камате по домаћим кредитима
611 Отпалта главнице
УКУПНО 170

6.000.000.00

6.000.000.00

11.000.000.00

11.000.000.00

17.000.000.00

17.000.000.00

8.400.000.00

8.400.000.00

6.200.000.00

6.200.000.00

4.400.000.00

4.400.000.00

4.000.000.00

4.000.000.00

3.600.000.00

3.600.000.00

200.000.00

200.000.00

26.800.000.00

26.800.000.00

8.700.000.00

8.700.000.00

8.700.000.00

8.700.000.00

Извори финансирања за функцију 170
01 – приходи из буџета
3

3.2

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

912

Програм 2002 ПРОГРАМ 9 – ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
ФУНКЦИОНИСАЊЕ ОСНОВНИХ
ШКОЛА
Донације и трансфери осталим нивоима
463
власти
О.Ш.''Јован Курсула'' Варварин
О.Ш. ''Херој Мирко Томић'' Доњи Крчин
О.Ш.''Свети Сава'' Бачина
О.Ш. ''Мирко Томић'' Обреж
О.Ш.''Драги Макић'' Бошњане
Накнада за социјалну заштиту из буџета
472
(превоз и смештај ученика)
УКУПНО 912

ПА 0001

52
53
54
55
56
57

Извори финансирања за функцију 912
01 – приходи из буџета
3

26.800.000.00

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

3.3 920

Програм 2003 ПРОГРАМ 10 – СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
ПА 0001

58

ФУНКЦИОНИСАЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА
Донације и трансфери осталим нивоима
463
власти
Средња школа
УКУПНО 920

Извори финансирања за функцију 920
01 – приходи из буџета
3

КУЛТУРА (Библиотека)

3.4

Програм 1201 ПРОГРАМ 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ
ПА 0001

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНИХ

8
УСТАНОВА КУЛТУРЕ
820
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

411
412
413
414
415
421
422
423
424
425
426
465

71

481

72
73

512
515

Услуге културе
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални допринос на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнада за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Дотације невладиним организацијама КУД и
остале манифестације
Машине и опрема
Нематријална имовина (књиге у библиотеци)
УКУПНО 820

7.206.225.00
1.289.914.00

1.802.005.00
322.559.00

120.000.00
717.850.00

9.008.230.00
1.612.473.00
120.000.00

104.476.00

180.000.00

822.326.00
180.000.00

1.975.000.00

270.000.00

2.245.000.00

45.000.00

60.000.00

105.000.00

1.190.000.00

1.190.000.00

250.000.00

250.000.00

430.000.00

430.000.00

280.000.00

190.000.00

470.000.00

861.511.00

215.510.00

1.077.021.00

1.827.500.00

1.827.500.00

190.000.00

190.000.00

250.000.00

250.000.00

16.813.000.00

2.964.550.00

19.777.550.00

5.129.746.00

2.738.088.00

7.867.834.00

1.483.253.00

451.893.00

1.935.146.00

30.000.00

30.000.00

239.179.00

474.118.00

Извори финансирања за функцију 820
16.813.000.00
01 – приходи из буџета
2.964.550.00
04 – сопствени приходи
3 3.5
ФИЗИЧКА КУЛТУРА (СТЦ ''Темнић'')
Програм 1301

ПА 0001
810
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

411
412
413
414
415
421
423
424
425
426
465
482
511
512
523
611

ПРОГРАМ 14 РАЗВОЈ СПОРТА И
ОМЛАДИНЕ
ПОДРШКА ЛОКАЛНИМ СПРОТСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И
САВЕЗИМА
Услуге рекреације и спорта
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални допринос на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Порези, обавезе, таксе и казне
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Залиха робе за даљу продају (ресторан)
Отплата кредита
УКУПНО 810

Извори финансирања за функцију 810
01 – приходи из буџета
04 – сопствени приходи
3

234.939.00
500.000.00

500.000.00

3.440.000.00

790.000.00

4.230.000.00

1.935.000.00

788.085.00

2.723.085.00

135.000.00

110.000.00

245.000.00

250.000.00

450.000.00

700.000.00

350.000.00

802.200.00

1.152.200.00

599.608.00

288.015.00

887.623.00

30.000.00

30.000.00

500.000.00

450.000.00

950.000.00

780.000.00

1.110.000.00

4.962.769.00

4.962.769.00

330.000.00

14.887.546.00

500.000.00

500.000.00

13.410.229.00

28.297.775.00

14.887.546.00
13.410.229.00

Спортски савез
Услуге рекреације и спорта

3.6
810
90

481 Дотације невладиним организацијама

9.000.000.00

9.000.000.00

9
УКУПНО 810

9.000.000.00

9.000.000.00

Извори финансирања за функцију 810
01 – приходи из буџета
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
3 3.7
''НАША РАДОСТ''
Програм 2001 ПРОГРАМ 8 ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ
ПА 0001
911
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104

411
412
413
414
415
416
421
422
423
424
425
426
465
472

105 482
106 511
107 512

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ПРЕДШКОЛСКИХ
УСТАНОВА
Предшколско образовање
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални допринос на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнада за запослене
Награде и бонуси
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Остале дотације и трансфери
Накнаде за социјалну заштиту
Порез, обавезне таксе и казне наметнуте од
једног нивоа власти другом
Зграде и грађевински објекти
Машина и опрема
УКУПНО 911

Извори финансирања за функцију 911
01 – приходи из буџета
04 – сопствени приходи
07 – донације од осталих нивоа власти
(република)
3

20.873.254.00

3.763.120.00

24.636.374.00

3.847.996.00

562.304.00

4.410.300.00

500.000.00

100.000.00

600.000.00

450.000.00

450.000.00

.575.200.00

124.800.00

700.000.00

351.000.00

2.650.200.00

100.000.00
1.801.200.00

100.000.00
498.000.00
190.000.00

59.000.00
400.000.00

166.000.00

190.000.00
70.000.00

295.000.00

1.080.000.00 1.530.000.00

3.010.000.00

65.000.00

220.000.00

105.000.00

390.000.00

70.000.00

5.103.000.00

177.000.00

5.350.000.00

401.816.00

2.698.326.00

260.000.00

260.000.00

30.000.00

30.000.00

1.061.840.00
900.000.00

29.000.00

1.061.840.00
929.000.00

33.000.000.00

7.257.000.00 7.504.040.00

47.761.040.00

2.296.510.00

33.000.000.00
7.257.000.00
7.504.040.00

ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И
ИЗГРАДЊУ

3.8
0701

ПА 0002
620
108 411
109 412
110 413
111 414
112 415
113 416
114 421
115 422
116 423
117 424
118 425

ПРОГРАМ 7 - ПУТНА
ИНФРАСТРУКТУРА
ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА
Развој заједнице
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални допринос на терет послодавца
Накнада у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде за запослене
Награде и бонуси
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање

10.955.280.00

10.955.280.00

1.835.640.00

1.835.640.00

30.000.00

30.000.00

350.000.00

350.000.00

450.000.00

450.000.00

70.000.00

70.000.00

1.300.000.00

1.300.000.00

75.000.00

75.000.00

1.000.000.00

1.000.000.00

4.350.000.00

4.350.000.00

10.750.000.00

10.750.000.00

10
119
120
121
222
123
124
125

426
465
482
483
511
512
515

Материјал
Остале дотације и трансфери
Порез и обавезне таксе
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
УКУПНО: 620

Извори финансирања за функцију 620
01 – приходи из буџета
07 - донације од осталих нивоа власти
(република)
3.8.1
160

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Опште јавне услуге
126 424 Специјализоване услуге
127 425 Текуће поправке и одржавање
128 511 Зграде и грађевински објекти

Извори финансирања за функцију 160
01 – приходи из буџета
07 – донације од осталих нивоа власти
(република)
640

1.600.000.00

1.342.680.00

1.342.680.00

200.000.00

200.000.00

800.000.00

800.000.00

44.900.000.00

44.900.000.00

1.850.000.00

1.850.000.00

500.000.00

500.000.00

82.358.600.00

82.358.600.00

82.358.600.00

УКУПНО: 160

3.8.2

1.600.000.00

1.000.000.00

1.000.000.00

12.000.000.00

12.000.000.00

24.000.000.00

24.000.000.00

37.000.000.00

37.000.000.00

12.000.000.00

12.000.000.00

1.000.000.00

1.000.000.00

500.000.00

500.000.00

13.500.000.00

13.000.000.00

871.853.00

871.853.00

159.867.00

159.867.00

35.786.00

35.786.00

20.000.00

20.000.00

150.000.00

150.000.00

80.500.00

80.500.00

45.373.00

45.373.00

150.000.00

150.000.00

40.000.00

40.000.00

60.125.00

60.125.00

232.000.00

232.000.00

32.000.000.00
5.000.000.00

ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ
Улична расвета
129 421 Стални трошкови
130 426 Материјал
131 511 Зграде и грађевински објекти
УКУПНО: 640

Извори финансирања за функцију 640
01 – приходи из буџета
3.9

ЈП ''МОРАВА''
0601

ПА 0014
630
132 411
133 412
134 413
135 414
136 416
137 421
138 422
139 423
140 424
141 426
142 465
143 511

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ
ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
Водоснабдевање
Плате, додаци и накнаде запослених
Социјални допринос на терет послодавца
Накнада у натури
Социјална давања запосленима
Награде и бонуси
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Остале дотације и трансфери
Зграде и грађевински објекти
УКУПНО: 630

Извори финансирања за функцију 630
01 – приходи из буџета

4.160.720.00

2.315.216.00

9.924.490.00

12.239.706.00

4.160.720.00

9.924.490.00

14.085.210.00

11
07 – донације од осталих нивоа власти

9.924.490.00

ФОНДОВИ

3.10

Програм 0601 ПРОГРАМ 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ
ПА 0014
ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
620
Развој заједнице
144
Споразум за плаћање дуга по репрограму и
451
остале субвенције ЈКП ''Варварин'' Варварин
145 451 ЈКП ''Путеви Варварин''
УКУПНО: 620

7.400.000.00

7.400.000.00

2.000.000.00

2.000.000.00

9.400.000.00

9.400.000.00

2.000.000.00

2.000.000.00

2.000.000.00

2.000.000.00

4.000.000.00

4.000.000.00

5.000.000.00

5.000.000.00

5.000.000.00

5.000.000.00

3.000.000.00

3.000.000.00

3.000.000.00

3.000.000.00

Извори финансирања за функцију 600
01 – приходи из буџета
Фонд за заштиту животне средине

3 3.11
Програм 0401

ПРОГРАМ 6 – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ И ПРИРОДНИХ РЕСУРСА
560
Заштита животне средине
146 424 Специјализоване услуге
147 512 Машине и опрема
УКУПНО: 560
ПА 0001

Извори финансирања за функцију 560
01 – приходи из буџета

4.000.000.00

Програм 0602 ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА 0001

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
3 3.12
Фонд за финансирање активне политике
запошљавања
050
Незапосленост
148 464 Текуће дотације
УКУПНО: 050

Извори финансирања за функцију 050
01 – приходи из буџета
Програм 0901 ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА
ЗАШТИТА
ПА 0001

3 3.13

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ
Фонд за стипендирање талената
960
Помоћне услуге образовања
149 472 Накнада из буџета
УКУПНО:960

Извори финансирања за функцију 900
01 – приходи из буџета
3

3.14

Фонд за развој пољопривреде
Програм 0101 ПРОГРАМ 5 – РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ
ПА 0002
ПОДСТИЦАЈ У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ
ПРОИЗВОДЊИ

12
420

Пољопривреда, шумарство, лов и риболов
150 422 Трошкови путовања
Услуге по уговору (посета сајмовима и
151 423
остало)
Специјализоване услуге (осигурање усева и
152 424
животиња и остало)
153 426 Материјал
154 514 Култивисана имовина (набавка стоке)
УКУПНО: 420

1.000.000.00

1.000.000.00

1.500.000.00

1.500.000.00

5.000.000.00

5.000.000.00

500.000.00

500.000.00

5.000.000.00

5.000.000.00

13.000.000.00

13.000.000.00

22.000.000.00

22.000.000.00

22.000.000.00

22.000.000.00

4.000.000.00

4.000.000.00

4.000.000.00

4.000.000.00

744.000.00

744.000.00

204.000.00

204.000.00

Извори финансирања за функцију 420
01 – приходи из буџета
ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

3 3.15

Програм 0901 ПРОГРАМ 11 – СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА
ЗАШТИТА
ПА 0001
070

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

Социјална заштита
155 463 Донације и трансфери
УКУПНО 070

Извори финансирања за функцију 090
01 – приходи из буџета
ДОМ ЗДРАВЉА

3 3.16
Програм 1801

ПРОГРАМ 12 ПРИМАРНА
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

ФУНКЦИОНИСАЊЕ УСТАНОВА
ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
720
Здравство
156 463 Текуће дотације
УКУПНО 720
ПА 0001

Извори финансирања за функцију 700
01 – приходи из буџета
3 3.17

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Програм 0602 ПРОГРАМ 15 – ЛОКАЛНА
САМОУПРАВА
ПА 0002
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Опште јавне услуге које нису
160
квалификоване на другом месту
157 411 Плате
158 412 Социјални доприноси на терет послодавца
159 414 Социјална давања запосленима
160 421 Стални трошкови
161 423 Услуге по уговорима
162 424 Специјализоване услуге
163 425 Текуће поправке и одржавања
164 426 Материјал
165 465 Остале дотације и трансфери

2.500.000.00

300.000.00

2.500.000.00

1.000.000.00

300.000.00

1.000.000.00

1.000.000.00

200.000.00

1.000.000.00

1.000.000.00

300.000.00

1.000.000.00

500.000.00

100.000.00

500.000.00

4.000.00

УКУПНО 160

Извори финансирања за функцију 160
01 – приходи из буџета

48.000.00

7.000.000.00

4.000.00
1.200.000.00

13
04 – сопствени приходи
Штаб за ванредне ситуације

3 3.18

Програм 0602 ПРОГРАМ 15 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
ПА 00001
160
166 422
167 423
168 424
169 425
170 426
171 512

ФУНКЦИОНИСАЊЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ
Опште јавне услуге
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге (стрелци и
противградна заштита)
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Машине и опрема (набавка противградних
ракета)
УКУПНО 160

Извори финансирања за функцију 220
01 – приходи из буџета
0601

100.000.00

100.000.00

500.000.00

500.000.00

1.100.000.00

1.100.000.00

2.000.000.00

2.000.000.00

1.000.000.00

1.000.000.00

300.000.00

300.000.00

5.000.000.00

5.000.000.00

2.000.000.00

2.000.000.00

2.000.000.00

2.000.000.00

300.000.00

300.000.00

1.500.000.00

1.500.000.00

200.000.00

200.000.00

2.000.000.00

2.000.000.00

5.000.000.00

ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНА
ДЕЛАТНОСТ

ПА 0014
3 3.20 443

ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ
Изградња
Зграде и грађевински објекти (за избегла лица,
172 511
водоводна мрежа и остало)
УКУПНО 443

Извори финансирања за функцију 443
01 – приходи из буџета
Програм 0701

ПРОГРАМ 7 – ПУТНА
ИНФРАСТРУКТУРА

ПА 0002
3 3.21 350

ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА
Јавни ред и безбедност
Специјализоване услуге (безбедност у
173 424
саобраћају)
174 425 Текуће поправке и одржавања
175 512 Машине и опрема
УКУПНО 360

Извори финансирања за функцију 350
01 – приходи из буџета

2.000.000.00
УКУПНО РАСХОДИ: 443.500.000.00 24.831.779,00 17.428.530.00 485.760.309.00

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
Члан 4.
У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2015. годину и
пројекцијама за 2016. и 2017. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија
на основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 103/2013), и Законом о
одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији (''Службени гласник
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РС'', број, 104/2009), број запослених код корисника буџета не може прећи максималан број
запослених на неодређено и одређено време, и то:
- 80 запослених у локалној администрацији на неодређено време;
- 8 запослених у локалној администрацији на одређено време;
- 35 запослених у предшколским установама на неодређено време;
- 3 запослених у предшколским установама на одређено време.
- 12 запослених у ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу Варварин, на неодређено
- 2 запослен у ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу Варварин, на одређено
- 1 запослен у ЈП ''Морава'' Варварин – Ћићевац, на неодређено
- 1 запослен у ЈП ''Морава'' Варварин – Ћићевац, на одређено.
У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број запослених из става 1.
овог члана.
Члан 5.
За извршавање ове Одлуке одговоран је председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.
Члан 6.
Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је функционер
(руководилац), односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза,
издавање налога за плаћање који се извршавају из средства органа, као и за издавање налога за
плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава
која припадају буџету.
Члан 7.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом Одлуком, поред
функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава,
одговоран је начелник Општинске управе.
Члан 8.
Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и
најмање два пута годишње информише Општинско веће, а обавезно у року од 15 дана по
истеку шестомесечног односно деветомесечног периода.
У року од 15 дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана Општинско веће
усваја и доставља извештај Скупштини општине.
Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење
великих одступања.
Члан 9.
У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног, односно
његовог индиректног корисника буџетских средстава промени, износ апропријација
издвојених за активности тог корисника повећаће се, односно смањити.
Ако се обим пословања или овлашћења директног, односно његовог индиректног
корисника буџетских средстава из става 1. овог члана повећа, средства ће се обезбедити из
текуће буџетске резерве.
У случају оснивања новог директног, односно индиректног корисника буџетских
средстава, средства за његово пословање или овлашћење обезбеђују се из текуће буџетске
резерве.
Ако корисник буџетских средстава престане да постоје, а његови задаци нису пренети
да другог корисника буџетских средстава, неискоришћена средства се преносе у текућу
буџетску резерву и могу се користити за намене за које је предвиђено коришћење средстава
сталне буџетске резерве.
Ако се у току године од једног директног, односно индиректног корисника буџетских
средстава образују више директних, односно индиректних корисника, неискоришћена средства
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распоређена том кориснику преносе се у текућу буџетску резерву и распоређују
новообразованим директним, односно индиректним корисницима буџетских средстава.
Одлука о промени у апропријацијама из ст. 1-5. овог члана и о коришћењу средстава
текуће буџетске резерве доноси Влада, односно надлежни извршни орган локалне власти.
Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење министра, односно локалног
органа управе надлежног за финансије, може извршити преусмеравање апропријације
одобрене на име одређеног расхода у износу од 5% вредности апропријације за расход чији се
износ умањује.
Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење министра, односно локалног
органа управе надлежног за финансије, може извршити преусмеравање средстава унутар
програма у износу од 10% вредности апропријације чија се средства умањују.
Преусмеравање апропријација из ст. 7 и 8. односно се на апропријације из прихода из
буџета, док се из осталих извора могу мењати без органичења.
Члан 10.
Решење о употреби средстава сталне резерве доноси Општинско веће, на предлог
локалног органа управе надлежног за финансије, за намене утврђене у члану 70 Закона о
буџетском систему који је предвидео употребу ових средстава у отклањању последица
ванредних околности, као што су земљотрес, поплава, суша, пожар, клизишта, снежни наноси,
град, животињске и биљне болести, еколошка катастрофа и друге елементарне непогоде,
односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или
проузрокују штету већих размера.
Стална буџетска резерва опредељује се највише до 0,5% укупних прихода и промања од
продаје нефинансијске имовине за буџетску годину.
Члан 11.
Средства текуће буџетске резерве користе се за случајеве за које нису предвиђене
апропријације или за сврхе за које се покаже да апропријације нису биле довољне.
О употреби текуће буџетске резерве одлучује Општинско веће на предлог локалног
органа управе надлежног за финансије. Одређена средства из става 1 овог члана представљају
повећање апропријације директног односно индиректног корисника и исказују се по намени за
коју су средства опредељена.
Захтеве за коришћење средстава текуће буџетске резерве могу поднети директни и
индиректни корисници буџета и јавна предузећа основана од стране Општине Варварин.
Члан 12.
Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном
имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са
Законом о буџетском систему.
Овлашћује се председник општине да, у складу са чланом 27ж Закона о буџетском
систему, може поднети захтев Министарству финансија за одобрење фискалног дефицита
изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција.
Члан 13.
Председник општине – Општинско веће може, у складу са чланом 22. Закона о
буџетском систему, прописати услове, критеријуме и начин коришћења средстава од
сопствених прихода буџетских корисника и одлучити, на предлог органа управе надлежног за
финансије, да део јавних средставас од прихода, остварених у текућој години, односно
неутрошених из ранијих година, представља опшшти приход буџета у текућој години.
Члан 14.
Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог
буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун
трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.
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Члан 15.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава који доносе финансијске
планове на основу закона, дужни су да своје финансијске планове ускладе са одобреним
апропријацијама у буџету.
Члан 16.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава могу користити средства
распоређена овом Одлуком само за намене за које су им по њиховим захтевима та средства
одобрена и пренета.
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.
Члан 17.
Одлуку о отварању буџетског фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском
систему, доноси Општинско веће општине Варварин.
Члан 18.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на
принцип готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно
актом Владе предвиђен другачији метод.
Члан 19.
Корисник буџета може преузимати обавезе на терет буџета само до износа
апропријације утврђене Одлуком.
Корисници буџетских средстава преузимају обвезе само на основу писаног уговора или
другог правног акта, уколико законом није друкције прописано.
Преузете обавезе чији је износ већи од износа средстава предвиђених Одлуком или су у
супротности са Законом о буџетском систему, не могу се извршавати на терет буџета.
Плаћање из буџета неће се вршити уколико нису поштоване процедуре утврђене
чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.
Члан 20.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара,
пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о
јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/2012).
Јавна набавка мале вредности, у смислу члана 39. Закона о јавним набавкама сматра се
набавка истоврсних добара, услуга или радова чија је укупна процењена вредност на
годишњем нивоу нижа од 3.000.000,00 динара.
Члан 21.
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 остваре додатне приходе у износу већем од износа
исказаног у члану 3 ове Одлуке, могу користити средства остварена из додатних прихода до
нивоа до ког су та средства и остварена, а за намене утврђене овом Одлуком.
Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе, утврђене у члану 3.
ове Одлуке, апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет средстава
буџета.
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Члан 22.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се
на основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима
буџета.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање
(копије).
Члан 23.
Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2015.
години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са
истим чланом Закона, председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за
ефикасност и сигурност тог инвестирања.
Члан 24.
Општинско веће донеће програм рационализације којим ће обухватити све кориснике
јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршење тог програма, и о томе
обавестити скупштину општине.
Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника
општине, а у складу са законом којим се одређује максималан број запослених у локалној
администрацији, засновати радни однос са новим лицима до краја 2015. године, уколико
средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која
су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом
рационализације из става 1. овог члана.
Члан 25.
Директни и индиректни корисници буџетских средстава који користе пословни простор
и покретне ствари којим управљају други корисници јавних средстава, не плаћају закуп у 2015.
години, осим сталних трошкова неопходних за обављање делатности.
Уколико плаћање сталних трошкова није могуће извршити на основу раздвојних
рачуна, корисник који управља јавним средствима врши плаћање, а затим директни односно
индиректни корисник из става 1. овог плана врши одговарајућу рефундацију насталих расхода.
Рефундација из ства 2 овог члана сматра се начином извршавања расхода, у складу са
Законом о буџетском систему.
Члан 26.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед
неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета председник општине може се
задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу (''Службени гласник РС'', број
61/2005).
Члан 27.
Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра
2014. године средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2014. години, која су
овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Варварин за 2015. годину.
Члан 28.
Изузетно, у случају да се буџету општине Варварин из другог буџета Републике
определе актом наменска трансферна средства, укључујући и наменска трансферна средства
за надокнаду штета услед елементарних непогода као и у случају уговарања донације, чији
износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за
финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том
основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.
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Члан 29.
Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника
јавних средстава у смислу Закона о буџетском систему који су укључени у систем
консолидованог рачуна трезора неће се вршити уколико ови корисници нису добили
сагласност на финансијски план на начин прписан законом. Односно актом Скупштине
општине и уколико тај план нису доставити Управи за трезор.
Члан 30.
У делу капиталних инвестиционих расхода директни и индиректни корисници
буџетских средстава могу да врше плаћања и преузимања обавеза до висине које одреди
Општинско веће посебним актом, у зависности од остварења прихода и њихове динамике у
току буџетске године, у оквиру одређених апропријација.
Члан 31.
Основном и средњем образовању, а расподелу средстава на основу одређених
критеријума, односно кључа, по појединим школама врши Општинско веће које даје
сагласност на финансијске планове.
Члан 32.
У области здравствене заштите финансирају се трошкови у складу са Законом.
Финансијски план усваја Општинско веће.
Члан 33.
У области социјалне заштите финансираће се расходи на основу Финансијског плана за
2015. годину.
Члан 34.
Индиректни буџедтски корисници не могу финансирати активности и пројекте који су
регулисани посебним општинским одлукама (делатности невладиних организација, удружења
грађана, спортских организација, информисање грађана и сл.).
Члан 35.
Уколико је корисник буџета својом делатношћу изазвао судски спор, извршење
правоснажних судских одлука и судска поравнања извршавају се на терет њихових средстава.
Члан 36.
Месне заједнице као индиректни корисници, дужни су да донесу и доставе програме
рада и финансијске планове за 2015. годину на сагласност Општинском већу.
Расподелу средстава из раздела – Месне заједнице функционална класификација 160
врши Општинско веће на основу усаглашених предлога плана рада и финансијског плана
месних заједница.
Члан 37.
На основу предлога плана ЈП Дирекције за урбанизам и изградњу и планова месних
заједница Општинско веће предлаже:
- поправку, одржавање, насипање путева у МЗ апропријација конто 425
специјализоване услуге
- изградњу у МЗ (путева, мостова ... итд.) апропријација конто 511 зграде и
грађевински објекти
на основу приоритета.
Приоритет у одобравању средстава имају пројекти који су одобрени Националним
инвестиционим планом и који ће се реализовати у 2015. години као и пројекти који се
финансирају из извора који не потичу из буџета.
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Члан 38.
Расподелу средстава са апропријације Штаб за ванредне ситуације, врши Општинско
веће на предлог Штаба за ванредне ситуације а за намене предвиђене и усвојене планом.
Члан 39.
Неутрошена средства из предходне године утрошиће се за сталне трошкове код
корисника Општинске управе – позиција 34 конто 421 и улазе у укупан збир планираних
расхода за те намене.
Члан 40.
У случају да за извршење одређеног плаћања није постојао правни основ средства се
враћају у буџет општине, директни, односно индиректни корисник обавезан је да одмах
затражи повраћај средстава у буџет. Ако се средства врате у истој финансијској години у којој
је плаћање извршено за износ враћених средстава повећава се одговарајућа апропријација
корисника буџетских средстава коме је извршен повраћај.
Члан 41.
Распоред и коришћење средстава врши се годишњим планом непосредно после
доношења буџета. Општинско веће може вршити расподелу средстава са свих апропријација
посебним сктима (закључцима, решењима).
Члан 42.
Средства на разделу изградња функција 443, економска класификација 511 користити
за изградњу или куповину стамбеног простора за избегла и прогнана лица и за наставак
изградње водоводне мреже а на основу закључка Општинског већа општине Варварин.
Члан 43.
Средства са позиције 45 конто 481 – дотације невладиним организацијама вршиће
Општинско веће општине Варварин по спроведеном конкурсу а на основу члана 34. Закона о
удружењима.
Члан 44.
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 4. ове одлуке.
Корисници буџетских средстава 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 2015. години у складу са одобреним апропријацимама у тој години,
а неизвршене у току 2015. године, преносе се у 2016. години и имају статус преузетих обавеза
и извршавају се на терет одобрених апропријација овог одлуком.
Члан 45.
Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава
имају расходи за сталне трошкове, 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
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издатака измире у року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза
у комерцијалним трансакцијама.
Члан 46.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
општине Варварин'', а примењиваће се од 1. јануара 2015. године.
Образложење
У складу са Упутством за примену Одлуке о буџету локалне власти за 2015. годину и
пројекцијама за 2016. и 2017. годину, урађен је предлог Одлуке о буџету општине Варварин за
2015. годину. С обзиром да је Министарство финансија каснило са достављање Упутства за
припрему нацрта буџета то је проузроковало кашњење и доношење упутства одељења за
финансије директним и индиректним корисницима буџета.
Пролећни део буџетског циклуса је у већем делу изостао. Доношење и усвајање
Фискалне стратегије за наредни средњорочни период померено је на јесењи део буџетског
циклуса. Имајући у виду да је граница јавног дуга одређена фискалним правилима
прекорачена, јавила се потреба за средњорочним програмом фискалног прилагођавања, како
би се обезбедила одрживост дефицита и дуга.
Фискална стратегија није достављена општини од стране надлежног министарства.
У складу са Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему (''Службени
гласник РС'', број 93/12) издаци за капиталне пројекте исказују се за три године (табела).
Имајући у виду фискална правила, као и величину потребног фискалног прилагођавања
у упутству су дате смернице за планирање појединих категорија расхода.
Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији
(''Службени гласник РС'', број 104/09), одређен је максимални број запослених у органима
локалне самоуправе (укључујући и органе општина, установама које се финансирају из буџета
(осим установа у области образовања, здравства и предшколским установама), привредним
друштвима и другим облицима организовања чији је оснивач јединица локалне самоуправе
(осим јаних предузећа) а које се финансирају из буџета је 80 на неодређено време и 8 на
одређено време.
Број запослених по корисницима се исказује у табели 2 и саставни је део образложења
Одлуке о буџету.
Број запослених у месним заједницама је обухваћен ограничењем и он износи 2.
На основу упутства за припрему буџета директни и индиректни корисници буџета
доставили су предлог финансијског плана.
Напомињем да је Одељење за привреду и финансије имало великих тешкоћа у изради
предлога Одлуке о буџету општине Варварин за 2015. годину, јер су корисници касно
доставили своје финансијске планове што је довело до онемогућавања квалитетног
сагледавања истих.
У разделу Општинске библиотеке планирана су и средства за рад културно уметничких
друштава као и средства за одржавање културних манифестација у МЗ Бачина, МЗ Бошњане,
МЗ Село Варварин и МЗ Орашје.
Поступајући у складу са законским одредбама, корисници буџетских средстава су
доставили планиране капиталне пројекте за буџетску и наредне 2 године што је приказано у
табели 3 – преглед капиталних пројеката која је такође прилог образложења.
Са позиције 147 конто 451 врши се плаћање по споразуму за репрограм дуга који је
усвојила Скупштина и за субвенције ЈКП ''Варварин'' Варварин у износу од 7.400.000.00
динара.
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ОБЈАШЊЕЊЕ ПО КОНТИМА
413 - Накнаде у натури
Превоз на посао и са посла (маркица)
Поклони за децу запослених
413 – Социјална давања запосленима
Породиљско боловање
Боловање преко 30 дана
Отпремнине приликом одласка у пензију
Отпремнина у случају отпуштања с посла
Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице
415 – Накнада трошкова за запослене
Накнада трошкова за превоз на посао и са посла
416 – Награде запосленима и остали посебни расходи – јубиларне награде
Награде за посебне резултате
Накнаде члановима комисија
421 – Стални трошкови
Трошкови платног промета
Енергетске услуге (ел.ек.енергија, трошк.грејања)
Комуналне услуге (водовод, канализација, одвоз отпада)
Услуге комуникације (телефон, интернат, пошта, мобилни телефон)
Трошкови осигурања (зграда, возила, опреме, запослених)
422 – Трошкови путовања
Трошкови дневница на службеном путу
Трошкови службених путовања у иностранство
423 – Услуге по уговору
Административне услуге
Компјутерске услуге
Услуге образовања и усавршавања запослених
Услуге информисања
Стручне услуге
Угоститељске услуге
Репрезентација
424 – Специјализоване услуге
Пољопривредне услуге
Услуге образовања, културе, спорта
Медицинске услуге
Услуге одржавања аутопутева
Услуге одржавања националних паркова и природних површина
Услуге иочувања животне средине, науке и геодетске услуге
425 – Текуће поправке и одржавање зграда и објекта
Текуће поправке и одржавање зграда (зидарски, столарски, молерски радови,
централно грејање)
Текуће поправке и одржавање опреме
Текуће поправке и одржавање административне опреме
Текуће поправке и одржавање опреме за саобраћај
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426 – Материјал
Канцеларијски материјал
Одећа, обућа и униформе
Материјал за саобраћај (бензин, дизел гориво, уље)
Материјал за угоститељство (храна, пиће)
Материјал за посебне намене (резервни делови, алат со за путеве)
465 – Остале додације и трансфери
511 – Зграде и грађевински објекти
Куповина зграда и објеката (пословних)
Изградња зграда и објеката (пословних)
Изградња саобраћајних објеката (путеви, мостови)
Изградња водоводне инфраструктуре (водовод, канализација)
Капитално одржавање пословних зграда и пословног простора
Капитално одржавање саобраћајних објеката
Пројектно планирање
512 – Машине и опреме
Опрема за копнени саобраћај (аутомобили)
Административна опрема (намештај, писаће машине)
Рачунарска опрема
Комуникациона опрема
Број: 400-214/2014
У Варварину дана, 18.12.2014. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН
ПРЕДСЕДНИК
Братислав Ташић, дипл. политиколог

