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 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. 

 Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету укупни приходи и 

примања као и расходи и издаци буџета планирани су у износу од 1.591.933.215,00 

динара. 

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

смањења буџета за 29.110.771,00 динар односно пројектован је у износу од 

1.562.822.444,00 динара, а што је директна последица измене законске регулативе и 

смањења наменског трансфера за пренету надлежност одржавања регионалне путне 

мреже за 11.000.000,00 динара, као и измењеног начина финансирања ИПА 

програма у прекограничној сарадњи. 

 Повећање односно смањење појединих прихода по уплатним рачунима 

пројектовано је и то: 

 

 711120 – Порез на приходе од самосталних делатности смањује се за 

2.000.000,00 динара; 

 711140 – Порез на приходе од имовине мањи за 1.555.868,00 динара; 

 714540 – Накнада за коришћење добара од општег интереса повећава се за 

4.500.000,00 динара, износ који је наплаћен од „Tigar Tyres“ за 

промену намене обрадивог пољопривредног земљишта; 

 732150 – Текуће донације по ИПА пројектима смањују се за 6.954.000,00 

динара; 

 732250 – Капиталне донације смањују се за 13.348.683,00 динара из разлога 

промењенe процедуре финансирања од стране Европске уније. На 

наменски отворене девизне рачуне код НБС уплаћена су авансна 

средства у износу од 15% вредности пројеката. По утрошку тих 

средстава Општина је у обавези да предфинансира активности, а 

донатор у року од 3 – 6 месеци по усвајању финансијских извештаја 

враћа утрошена буџетска средства. Ово је оптерећење за буџет, што 

ће посебно оптеретити буџет за 2014. годину имајући у виду 

пројекте у прекограничној сарадњи чија је имплементација у току. 



У оквиру капиталних донација обухваћена је и донација за 

изградњу далековода до Јабучког равништа у износу од 

1.147.317,00 динара чији је крајњи корисник Дирекција за изградњу 

општине Пирот. 

 733150 – Трансфери од Републике по одобреним пројектима установа 

културе повећавају се за 1.267.280,00 динара; 

 733250 – Капитални трансфери од Републике смањују се за 11.000.000,00 

динара за колико нам је умањен наменски трансфер за одржавање 

путне инфраструктуре; 

 741150 – Камате на бази процене стручне службе повећавају се за 200.000,00 

динара. Повећање се односи на камату на слободна средства на 

рачуну извршења буџета где смо у просеку целе године имали 

изнад 100.000.000,00 динара. Исту плаћа НБС што је безначајно. По 

одредбама Закона о јавном дугу којим је прописано да не можемо 

пласирати средства испод референтне каматне стопе. У 

прикупљеним понудама у више наврата од пословних банака 

каматне стопе су биле испод референтне каматне стопе па самим 

тим није било могуће пласирање слободних средстава и њихово 

окамаћење. 

 

На бази доброг остварења повећање бележе и приходи од накнаде за 

коришћење природних добара (1.100.000,00 динара), од сливне воде (30.000,00 

динара), од прекршаја у саобраћају (1.800.000,00 динара), мешовити и неодређени 

приходи (500.000,00 динара), меморандумске ставке (1.000.000,00 динара) као и на 

бази процене неостварења плана, смањују се планирана средства за удруживање 

код месних заједница за 4.500.000,00 динара и меморандумске ставке из претходне 

године за 350.000,00 динара. 

Уједно примања од покретних ствари повећавају се за 200.500,00 динара за 

износ остварен продајом ладе ниве од стране Дирекције. 

Наведена повећања односно смањења по изворима финансирања дају 

следећу структуру 

 

01 – буџетска средства   +     924.632,00 

06 – донаторска средства   - 20.302.683,00 

07 – трансфери Републике   -   9.732.720,00 

    Укупно - 29.910.771,00 

 

динара, износ за који се смањује висина буџета. 

 

 

 

 

 

 

 



Извршено је и смањење односно повећање појединих апропријација на 

расходној страни буџета, односно извршена је је пренамена по апропријацијама и 

то: 

Позиција 5 у оквиру раздела I умањена је за 3.000.000,00 динара за износ 

наменски планираних средстава за обележавање Дана града Општине Пирот 

(2.000.000,00) и организовања дочека Нове Године и ватромета (1.000.000,00) и 

иста опредељена Позоришту и Дому културе, којима је и поверена организација 

ових манифестација. 

 По одобрењу Министарства финансија маса средстава за зараде увећава се у 

оквиру раздела I и раздела II за заменика председника Скупштине и помоћника 

председника Општине. 

 Код раздела II, Позиција 11 – Трошкови путовања увећава се за 400.000,00 

динара на бази недостајућих средстава, Позиција 13 – Материјал се смањује за 

300.000,00 динара на бази процене извршења. 

 Код раздела III – Општинска управа, извршена је промена и то: смањење на 

Позицији 16 – Социјална давања запосленима за 4.000.000,00 динара (износ је 

планиран за отпремнине запослених који  неће отићи на тржиште у 2013. год.). 

Позиција 17 - Накнада за запослене се увећава за 250.000,00 динара. 

Позиција 21 - Услуге по уговору увећана је за 754.074,00 динара од тога 454.074,00 

динара за уговоре о делу за експропријацију (Коридор), средства која су  наменски 

уплаћена од ЈП Путева Србије. 

Позиција 22 – Специјализоване услуге смањење од 1.000.000,00 динара на 

бази процене извршења, Позиција 23 – Текуће поправке и одржавање такође 

смањење од 1.000.000,00 динара на бази процене извршења. 

 Позиција 25 Остале дотације, додаје се 50.000,00 динара, недостајући износ  

средстава за измирење обавеза уплате у Републички буџет за незапослена 

инвалидна лица. 

 Са Позиције 25/1 Дотације НВО – за верске заједнице извршена је 

пренамена 10.000.000,00 динара на Позицију 70. 

 На Позицију 27 – Зграде и грађевински објекти, додаје се 1.000.000,00 

динара (450.000,00 динара за водовод и 550.000,00 динара за електроинсталације на 

Омладинском стадиону). 

 Позиција 28 – Машине и опрема смањује се за 1.000.000,00 динара. 

 На основу последње ситуације, за отплату камате према Фонду за развој за 

изградњу Затвореног базена до краја године недостаје 1.000.000,00 динара, тако да 

се тај износ додаје на Позицију 30. 

 Код пројеката прекограничне сарадње извршена је измена због промењене 

процедуре финансирања од стране Европске уније, и то код пројекта: Подстицај 

економске размене у прекограничном региону Монтана Пирот умањење од 

6.129.000,00 динара (разлика планираних и примљених донација) извор 

финанисрања 06, и умањење од 2.000.000,00 динара извор 01 на бази активности на 

пројекту до краја године. Код пројекта Побољшање система управљања отпадом у 

прекограничном региону Монтана Пирот  умањење од 2.765.000,00 динара (разлика 

планираних и примљених донација) извор финанисрања 06, и повећање од 

6.814.000,00 динара извор 01 на бази активности на пројекту до краја године. Код 

пројекта Модернизација културне инфраструктуре у општинама Чупрен и Пирот 



умањење од 3.590.000,00 динара (разлика планираних и примљених донација) 

извор финанисрања 06, и повећање од 2.626.000,00 динара извор 01 на бази 

активности на пројекту до краја године. Код пројекта "Модернизација и обнова 

спортске инфраструктуре у прекограничном региону Монтана-Пирот" Изградња 

клизалишта у Пироту и изградња игралишта у насељу Прчевац Пирот  умањење од 

8.966.000,00 динара (разлика планираних и примљених донација) извор 

финанисрања 06, и смањење од 4.000.000,00 динара извор 01 на бази активности на 

пројекту до краја године. 

 

 Савезу слепих додаје се износ од 15.000,00 динара, Савезу глувих 18.000,00 

динара, Дому спортова АД 100.000,00 динара за исплату ликвидационог управника, 

за новчане казне – по закљученим поравнањима за ујед паса додаје се износ од 

2.020.000,00 динара. 

 Са Позиције 79/4 Пријатељи деце, извршена је пренамена на Позицију 70 

износ 50.000,00 динара. 

 Центру за социјални рад додаје се износ од 48.000,00 динара за 

лиценцирање радника по Закону. 

 Накнаде за прво дете и незапослене мајке се увећавају за 2.420.000,00 

динара, износ недостајућих средстава, стипендије студентима за 173.000,00 динара, 

за бесплатне ужине 2.400.000,00 динара. 

 Отвара се нова Позиција 94/2 Текуће поправке и одржавање у износу од 

800.000,00 динара за побољшање стања саобраћајне инфраструктуре на територији 

општине Пирот.  Позиција 96/2 Машине и опрема – Јавни ред и безбедност, увећава 

се за 700.000,00 динара – наменски приход, за набавку опреме за саобраћајну 

полицију јер су обавезе по овом основу извршене за ову годину. 

 Износ за ХЕЛП умањује се за 80.942,00 динара. 

 Износ средстава намењених основном образовању увећава се за 837.500,00 

динара и то код школе Вук Караџић за превоз ученика 538.00,00 динара, код школе 

Свети Сава такође за превоз ученика 250.000,00 динара и 4.500,00 динара за 

антивирус програм, код Музичке школе 45.000,00 динара за спровођење послова 

безбедности и здравља на раду. 

 Средства намењена установама културе увећавају се за износ од 

1.267.280,00 – средства Републике намењена пројектима извор 07. 

 Сердства намењена Дирекцији за изградњу Општине Пирот се умањују за 

износ од 11.000.000,00 динара извор 07 , што је последица смањења наменских 

трансфера за пренету надлежност одржавања регионалне путне мреже. Такође се 

умањује износ намењен за реконструкцију моста Газела у износу од 5.000.000,00 

динара, јер је Уговором Министарства привреде и регионалног развоја ставило ван 

снаге.  

 Средства намењена Месним заједницама умањују се за износ од 

1.000.000,00 динара на позицији за Текуће поправке и одржавање и износ од 

3.500.000,00 динара на позицији за Зграде и грађевинске објекте, јер није било 

прикупљених средстава за удруживање за инвестиционо улагања. 

 Код Фонда за пољопривреду увећавају се средства за субвенције 100.000,00 

динара, средства су наплаћена од осигуравајуће куће за осигурану јуницу која је 



угинула. Из ових средстава извршиће се набавка новог грла за домаћинство коме је 

угинула јуница и била додељена приликом понуде.  

 Испоштовани су и сви остали захтеви за пренамену корисника буџета у 

оквиру њихових апропријација како код буџетских средстава тако и сопствених. 

Уједно се повећава и буџет сопствених средстава за 1.774.000,00 динара, што је 

процена бољег остварења Дечије установе „Чика Јова Змај“, Туристичке 

организације и установа културе. 

 Од Комесаријата за избеглице по Уговору са УНХЦР - ом уплаћена су 

средства уместо у буџет на наменски отворени подрачун 840-1998741-57 у износу 

од 6.528.000,00 динара. По истом основу пренета су средства и из 2012. године у 

износу од 3.037.932,14 динара. 

 Сходно Уговору укупна средства од 9.565.934,14 динара опредељена су за 

једнократне помоћи (5.636.105,60 дин.), набавку огревног дрвета (239.999,98 дин.) 

и трошкове банкарских услуга (7.683,00 дин.). Приликом израде завршног рачуна 

за 2013. годину стручна служба урадиће посебан финансијски извештај по овом 

основу који ће бити сатавни део консолидованог извештаја.  

 Уплата од стране Комесаријата директно на наменски подрачун је из разлога 

лошег планирања на републичком нивоу. Средства планирана као директна 

социјална помоћ крајњим корисницима а не као трансфер другим нивоима власти 

што чини рачуноводствени проблем не само Општини Пирот већ и свим осталим 

ентитетима и градовима који добијају средства по овом основу . 

 

 

 

 

 

      

Начелник Одељења за привреду и финансије  

Јагода Шнеле   

                                                                     _______________ 

 

 


