
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образложење 

 

 

 

 

 

 
 Одлуком о буџету Општине Пирот за 2013. годину укупни приходи и примања као и 

расходи и издаци буџета пројектовани су у износу од 1.565.434.000,00 динара. 

 Овом Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету дат је предлог висине прихода 

и примања и расхода и издатака у износу од 1.591.933.215,00 динара, односно повећање 

буџета за 26.499.215,00 динара и то 18.818.215,00 динара из вишка прихода по Завршном 

рачуну за 2012. годину и 7.681.000,00 динара од повећања прихода и смањења појединих  

позиција на расходној страни. Вишак прихода по Завршном рачуну  за 2012. годину у износу 

од 19.065.831,00 динара састоји се од 18.818.215,00 динара за распоређивање на расходној 

страни буџета, док део вишка од 247.616,00 динара се односи на купљена девизна средства од 

НБС за службена путовања у иностранству по коначним обрачунима, која је НБС уплатила 

крајњим корисницима у овој години, и тај део се не распоређује. Сходно одредбама Уредбе о 

буџетском рачуноводству и Правилника о контном плану вишак прихода од 18.818.215,00 

динара је у оквиру класе 3 и планиран је у буџету као пренета неутрошена средства из 

ранијих година. 

 Поред вишка прихода исказана је потреба и за повећењем, односно смањењем 

појединих прихода по уплатним рачунима и то: 

 Повећање приходне стране буџета извршено је код уплатних рачуна 

- 744000 – Добровољни трансфери од физичких и правних лица – односно општи приходи 

буџета повећавају се за  8.000.000,00 динара, ово је процена стручне службе Одељења за 

привреду и финансије прихода месних заједница раније оствариваних тзв. сопствених 

прихода који су последњим изменама Закона о буџетском систему укинути. Из ових прихода 

свака месна заједница измириваће као и до сада сталне трошкове и ућешће у изградњи 

инфраструктуре донацијама мештана; 

- 745000 - Мешовити и неодређени приходи повећавају се за износ дела добити ЈП 

„Комуналац“ Пирот и ЈП „Водовод и канализација“  од 2.500.000,00 динара што чини 50%  

њихове добити за 2012. годину, а што је законска обавеза уплате у буџет; 

- 811000 - Примања од нефинансијске имовине за 3.000.000,00 динара и то од продаје 

Општинског стана у износу од 2.887.014,00 динара и уплата за продате друштвене станове из 

1992. године. 

 Смењење приходне стране буџета извршено је код уплатних рачуна  

- 714560 – Градске накнаде – за износ од 620.000,00 динара јер је ХЕ Пирот по Завршном 

рачуну за 2012. годину исказала мању књиговодствену вредност имовине и самим тим мањи 

је обрачун накнаде за заштиту животне средине за износ смањења за ову годину; 

-  732000 – Донације од међународних организација смањење у износу од 5.199.000,00 динара 

из разлога промене извора финансирања код ЗИП-а Центра за младе у износу од 4.506.000,00 



динара јер је овај износ обухваћен вишком прихода по Завршном рачуну за 2012. годину, а 

смањење капиталног дела донација у износу од 693.000,00 динара односи се на смањење 

донаторских средстава по ревизији буџета по одобрењу од стране Европске Комисије и 

потписаним уговорима као и смањењем учешћа Општине на име зарада, јер ће део редовних 

плата запослених у Спортском центру и Дому културе бити учешће Општине у пројектима за 

чланове пројектног тима; 

  

 Укупно смањење приходне стране буџета износи 5.819.000,00 динара, односно разлика 

између повећања и смањења наведених прихода са пренетим неутрошеним  средствима – 

вишком прихода из 2012. године је 26.499.215,00 динара, средства која се распоређују на 

расходној страни буџета.  

 

 Извршено је и смањење појединих апропријација на расходној страни буџета чиме су 

се обезбедила додатна средства за распоређивање и то: 

 Позиција 7 - финансирање редовног рада политичких странака – за износ од 

426.000,00 динара по налогу Државне ревизорске институције - за износ којим се по 

њима ушло у план више него што је законски дозвољено; 

 Позиција 28 – Машине и опрема за износ од 3.500.000,00 динара; 

 Позиција 90 Трошкови за бесплатне уџбенике за износ од 105.000,00 динара  

 

што чини укупно 4.031.000,00 динара. Уједно су одобрени и сви поднети захтеви корисника 

буџета за пренамене по апропријацијама сходно њиховим потребама.  

 Смањење по основу промене извора финансирања извршено је код ЗИП-а центра за 

младе и износи 521.249,00 динара и код Друмског саобраћаја 1.120.000,00 динара – 

мења се извор финансирања од 13 и 15 на 01, чиме се средства буџета ослобађају и 

користе за покриће повећаних расхода по захтевима корисника. 

 

Већа издвајања и пренамене опредељена су за: 

 Из вишка прихода  

- Покривени су расходи по пренетим обавезама из претходне године и то код Општинске 

управе 1.429.013,00 динара и осталих индиректних корисника 2.472.561,00 динара   

- Вишак прихода остварен по основу накнада за заштиту животне средине опредељен је 

Фонду за заштиту животне средине у складу са Планом и програмом истог у износу од 

1.034.460,00 динара, као и код Јавног реда и безбедности у саобраћају у износу од 

1.120.000,00 динара 

- Наменски део вишка у износу од 1.000.000,00 динара је донација Тигра за израду пројектне 

документације санирања санитарне депоније који се већ неколико година преноси из године у 

годину. Средства су опредељена код Општинске управе на Позицији 27 – Зграде и 

грађевински објекти као и износ од 61.480,00 динара за инвестициона улагања 

- Средства од приватизације у износу од 462.742,00 динара за санирање зида према Гимназији 

на Омладинском стадиону 

- Средства из наменског вишка прихода у износу од 11.160.342,00 динара односе се на 

динарску противвредност девизних средстава на наменске девизне рачуне код НБС под 

31.12.2012. године и распоређује се по апропријацијама пројеката као и део у буџетску и 

текућу резерву за износ предфинансиран средствима буџета Општине (01 извор 

финансирања) односно то је повраћај утрошених наших средстава 

- Код Дирекције за изградњу општине Пирот на име обавеза за порезе и таксе 77.617,00 

динара. 

 

 Средства од смањења појединих апропријација и повећања приходне стране буџета 

опредељена су за покриће расхода и то : 

- Код Општинске управе на Позицији 27 износ од 700.000,00 динара на име трошкова 



покрића трошкова испитивања термалних вода око затвореног базена у циљу уштеде 

енергије, за додатне радове на Омладинском стадиону 1.537.258,00 динара; 

- За негативне курсне разлике по пројектима у прекограничној сарадњи 50.000,00 динара; 

- ЗИП центар за износ недостајућих средстава за набавку опреме 50.000,00 динара; 

-Туристичкој организацији 90.000,  динара за штампање пропагандног материјала и трошкове 

набавке горива; 

- Код Центра за социјални рад за имплементацију пројеката СОС телефона и Подршка 

становању 300.000,00 динара; 

- ЈП Водовод и Комуналац повећане су субвенције за износ 50% њихове добити 2.500.000,00 

динара; 

- Код установа образовања 1.098.035,00 динара и код установа културе 556.524,00 динара, а 

односе се на покриће расхода за сталне трошкове у првом реду за депоновање отпада, као и 

за покриће трошкова републичких такмичења и организовања концерта Јелен ТОП 10 и 

учешћа Дома културе на међународном фолклорном фестивалу у Литванији и Немачкој; 

- Код Спортског центра опредељен је износ од 2.294.400,00 динара за набавку опреме за 

спорт на Омладинском стадиону, трошкове депоновања отпада и сталне трошкове за почетак 

рада Омладинског стадиона; 

- Код Месних заједница повећање расхода за 8.000.000,00 динара у складу са напред датим 

образложењем, а за покриће трошкова редовног одржавања истих и евентуално прикупљање 

средстава за удруживање са Дирекцијом за изградњу Општине Пирот код изградње 

инфраструктуре; 

- Код Дирекције опредељен је износ од 1.995.492,00 динара за покриће расхода изградње 

саобраћајнице Мали мост,  

  

 Пренамене су извршене  

- Код пројеката финансираних од стране Европске Комисије средства планирана на име 

обавезног предфинансирања буџетских средстава по сваком пројекту су умањена и пребачена 

у буџетску резерву, из које ће се решењима опредељивати у складу са потребама и 

спроведеним активностима. Ово из разлога продужетка рока инплементације код ЗИП – а 

Центра за младе и Реконструкције Омладинског стадиона као и кашњења потписивања 

уговора и почетка инплементације новоодобрених пројеката у прекограничној сарадњи са 

Бугарском; 

- Средства опредељена локалном акционом плану за децу на позицији 72 смањују се за 

5.500.000,00 динара и опредељују се у оквиру функције 070 по позицијама од 79/1 до 79/4 а у 

складу са наменама за које су средства по спроведеном конкурсу и намењена; 

- Уједно, извршена је пренамена опредељених средстава са појединих апропријација по 

захтевима корисника и појединим наменама по економским класификацијама сходно 

препорукама Државне ревизорске институције и то код опредељених средстава за бесплатне 

уџбенике (од ек. класиф. 472000 на ек. класиф. 463000 код основног образовања) у износу од 

3.000.000,00 динара, код субвенције по пројекту ХЕЛП са ек. класиф. 454000 на 424000 у 

износу од 3.200.000,00 динара; 

- Средства у износу од 1.537.258,00 динара опредељена су за додатне радове на Омладинском 

стадиону – санирање зида према Гимназији и бетонирање нових трибина на Позицији 27 – 

Зграде и грађевински објекти,  

- као и извршена пренамена од 10.000.000,00 динара за улагања у верске заједнице – уређење 

црквених дворишта у Тијабарској и Пазарској цркви, са Позиције 185 на Позицију 25/1 код 

Општинске управе. 

 Пошто су потписани уговори по пројектима „Модернизација и обнова спортске 

инфраструкуре у прекограничном региону Монтана–Пирот“ - Изградња клизалишта у 

Пироту и изградња игралишта у насељу Прчевац и „Модернизација културне инфраструктуре 

у општинама Пирот и Чупрен“, исти су планом обухваћени у буџету код Дома културе и 

Спортског центра као носиоце пројекта. 



 Индиректни корисници поднели су захтеве за повећање њихових сопствених прихода 

и повећање апропријација које се финансирају из ових извора у износу од 22.892.000,00 

динара. У оквиру ових средстава је и износ од 3.583.000,00 динара директно уплаћених 

средстава на наменски подрачун за пројекте од стране Комесаријата за избеглице и водећег 

партнера из Књажевца, где је Општина Пирот придружени партнер. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

       Начелник Одељења за привреду и финансије  

         Јагода Шнеле 


