
 

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи  («Сл.гласник РС», број129/07) 

члана 25. и 43. Закона о буџетском систему (« Сл. Гласник РС», број и 54/09 и 

73/2010,101/2010,101/2011 и93/2012 ) и члан 37. став 1. тачка 2. Статута Општине 

Босилеград ( Службени гласник Пчињског округа број 16/08), Скупштина општине 

Босилеград на седници одржаној  дана 25.04.2013. године, донела је  

 

ОДЛУКУ 

О  II. РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД ЗА 2013. 

ГОДИНУ 
 

Члан 1. 

Мења се и гласи: 

 Одлуком о другом ребалансу буџета  општине Босилеград за 2013.годину 

утврђују се укупни приходи и примања и укупни расходи  и издаци из буџета у 

износу од   695.141.509,00 динара(по Одлуци о првом ребалансу буџета  општине 

Босилеград за 2013.г. сл. гл. Града Врања, број 8/13 у даљем тексту првом ребалансу 

664.890.332,00динара), од тога 669.747.509,00 динара средства из буџета(по првом 

ребалансу 615.298.332,00) и приходе које корисник остварује својим активностима и 

продајом роба и услуга( извор 01)) и 25.394.000,00 динара средства из додатних 

(сопствених) прихода буџетских корисника(по првом ребалансу 49.592.000,00динара)  

Члан 2. 

Члан2. По првом ребалансу:Део прихода из члана 1. ове Одлуке обезбеђује се за 

финансирање комуналне делатности . 

Мења се и гласи: 

 Укупни приходи буџета Општине оствариће се из: 

1.Пренетих неутрошених средстава из претходне године у износу од 

44.331.224,00 динарa, која се састоје од нераспоређеног вишка прихода из претходне 

године са рачуна извршења буџета  и пренетих неутрошених средстава на 

наменским подрачунима буџета; 

2.Укупних прихода буџета у 2013. Години у износу од 625.416.285,00 

динара,који се састоји од уступљених и изворних прихода буџета у износу од 

167.715.139,00 и трансферних средстава из буџета Републике Србије  у износу од 

457.701.146,00 динара; 

3.Прихода и примања из изворних активности директних и индиректних 

корисника буџетских средстава у укупном износу од 25.394.000,00 динара. 

  

 Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине у износу од 

695.141.509,00 динара , који се састоје од расхода који се финансирају са рачуна 

извршења буџета у износу од 669.747.509,00 динара и расхода који се финансирају из 

сопствених средстава буџетских корисника у износу од 25.394.000,00 динара. 

Члан 3. 

 Члан3. По првом ребалансу У текућу буџетску резерву издвајају се средства у 

износу од 2.000.000,00 динара. 

 Средства из става 1. овог члана користе се на предлог органа општине 

Босилеград. 

Мења се и гласи: 

 У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 2.000.000,00 динара. 

 Средства из става 1. овог члана користе се за апропријације које нису планиране 

или су планиране у недовољном износу. 



 

Члан 4. 

 У сталну буџетску резерву издваја се износ од 300.000,00 динара,ова средства 

користиће се  у отклањању последица ванредних околности. 

 

 

Члан 5. 

  Члан 5. По првом ребалансу Јавни приходи по врстама утврђују се у 

следећим износима: 

Мења се и гласи: 

 Приходи и примања расходи и издаци буџета Општине и примања и издаци из 

додатних извора буџетских корисника за 2013. Годину ГФС-Статистике државних 

финансија, коју је прописао ММФ приказани су у следећој табели: 

У табели рачун финансирања извршене су следеће измене: 

Текући приходи у износу од 575.298.332,00 динара замењују се износом од 

625.416.285,00 динара, 

-Донације у износу од 23.160.000,00 динара замењују се износом од 36.000.000,00 динара, 

-трансфери у износу од 444.621.193,00 динара замењују се износом од 457.701.146,00 

динара 

- Мешовити и неодређени приходи у износу од 10.110.000,00 динара замењује се износом 

од 26.298.000,00 динара  

-Текући расходи у износи од 615.298.332,00 динара замењују се износом од  динара 

669.747.509,00динара 

-Расходи за запослене у  колони средства из буџета у износу од 174.347.835,00 динара 

замењују се износом од 177.037.835,00 и колони сопствени приходи у износу од 

2.986.000,00 динара замењују се износом од 356.000,00 динара 

-Коришћење роба и услуга у колони средства из буџета  у износу од 143.263.024,00 

динара замењује се износом од 140.741.524,00 динара и колони сопствени приходи у 

износу од 21.806.000,00 динара замењују се износом од 4.698.000,00 динара 

-субвенције у износу од 55.331.865,00 динара замењује се износом од 53.331.865,00 

динара 

-социјална заштита из буџета у износу од 18.272.455,00 динара замењује се износом од 

17.000.000,00 динара 

-остали расходи у у колони средства из буџета износу од 22.949.326,00 динара  замењује 

се износом од 24.225.503,00 динара и колони сопствени приходи у износу од 360.000,00 

динара замењују се износом од 50.000,00 динара 

-текући трансфер у износу од 61.666.202,00 динара замењује се износом од 62.652.599,00 

динара 

-додају се дотације у износу од 2.000.000,00 динара 

-основна средства у колони средства из буџета износу од 136.167.625,00 динара  

замењује се износом од 188.958.183,00 динара и колони сопствени приходи у износу од 

24.440.000,00 динара замењују се износом од 20.290.000,00 динара 

 

Укупни фискални суфицит/дефицит у износу од 40.000.000,00 динара замењује се 

износом од 44.531.224,00 динара 

-у табели додаје се колона план средстава из додатних прихода у укупном  износу од 

25.394.000,00 динара  

-додаје се колона укупно збир колоне плана средстава из буџета подругом ребалансу и 

колоне план средстава из додатних прихода 
 



 

 

 

 

 
                                         I.  ОПШТИ ДЕО  

 

 

Члан 6. 

По првом ребалансу Члан 6.:Буџет за 2013.годину састоји се од : 

1.укупних прихода и примања у износу од 575.298.332,00   

2.укупних расхода и издатака у износу од 615.298.332,00  динара 

3.Буџетског суфицита/дефицита у износу од 40.000.000,00  динара 

   

Потребна средства за финансирање буџетског дефицита у износу од 40.000.000,00 

динара обезбедиће се од пренетих неутрошених средстава из претходне године 

Мења се и гласи: 

 

Укупни приходи  и примања у укупном износу  од 690.621.752,00 динара по економској 

класификацији, утврђују се у следећим износима: 

У табели план прихода за 2013. Годину извршене су следеће измене: 

-додаје се колона сопствени приходи корисника и колона укупно (збир колоне средства 

из буџета и колоне сопствени приходи) 

-Додаје се економска класификација 321311 Пренета неутрошена средства на наменским 

подрачунима у износу од 4.331.224,00 динара 

-Економска класификација 732150 текуће донације од међународних организација у 

корист Општине у износу од 17.160.000,00 динара замењује се износом од 

30.000.000,00 динара. 

-Економска класификација 733250 Капитални наменски трансфери  од других нивоа 

власти у корист Општине у износу од 84.304.400,00 динара замењује се износом од 

97.384.157,00 динара. 

-Економска класификација 745150 остали општински приходи у износу од 2.100.000,00 

динара замењује се износом од 26.298.000,00 динара. 

-Укупни приходи из буџета у износу од 615.298.332,00 динара замењују се износом од 

669.747.509,00 динара 

-Укупни сопствени приходи корисника у износу од 49.592.000,00 динара замењују се 

износом од 25.394.000,00 динара 

- 

 
 

Члан 7.                                                                                        

  По првом ребалансу  Члан 7. Средства из буџета у износу од 615.298.332,00 динара и  

                           средства од додатних активности корисника (јавни приходи)у износу од 

49.592.000,00 динара  

Мења се и гласи: 

                      Јавни расходи по основним наменама у укупном износу од 695.141.509,00 

динара распоређују 

                    се у следећим износима: 

-Текући расходи у колони средства из буџета у износу од 615.298.332,00 динара замењују 

се износом од  динара 669.747.509,00динара и колони сопствени приходи у износу од 



49.592.000,00 динара замењују се износом од 25.394.000,00 динара 

-Расходи за запослене у  колони средства из буџета у износу од 174.347.835,00 динара 

замењују се износом од 177.037.835,00 и колони сопствени приходи у износу од 

2.986.000,00 динара замењују се износом од 356.000,00 динара 

 

-Коришћење роба и услуга у колони средства из буџета  у износу од 143.263.024,00 динара 

замењује се износом од 140.741.524,00 динара и колони сопствени приходи у износу од 

21.806.000,00 динара замењују се износом од 4.698.000,00 динара 

-субвенције у износу од 55.331.865,00 динара замењује се износом од 53.331.865,00 динара 

-социјална заштита из буџета у износу од 18.272.455,00 динара замењује се износом од 

17.000.000,00 динара 

-остали расходи у у колони средства из буџета износу од 22.949.326,00 динара  замењује 

се износом од 24.225.503,00 динара и колони сопствени приходи у износу од 360.000,00 

динара замењују се износом од 50.000,00 динара 

-текући трансфер у износу од 61.666.202,00 динара замењује се износом од 62.652.599,00 

динара 

-додају се дотације у износу од 2.000.000,00 динара 

-основна средства у колони средства из буџета износу од 136.167.625,00 динара  замењује 

се износом од 188.958.183,00 динара и колони сопствени приходи у износу од 

24.440.000,00 динара замењују се износом од 20.290.000,00 динара 

 

Члан 8., 9., 10., 11. ,12 и 13. не мењају се. 

 

Члан 14. 
По првом ребалансу Члан 14: Средства из буџета у износу од 615.298.332,00 динара и средства од 

додатних активности корисника (јавни приходи) у износу од 49.592.000,00 распоређује се по, 

корисницима и  наменама  и то: 

Мења се и гласи 

 Средства из буџета у износу од 669.747.509,00 динара и средства од додатних 

активности корисника (јавни приходи) у износу од 25.394.000,00 распоређује се по, 

корисницима и  наменама  и то: 

 

У разделу 1  глава 1 функција 110 Скупштина општине Уводи се нова позиција 201-411 

Плате, накнаде и додаци запослених у износу од 955.000,00 динара. 

У разделу Скупштина општине Уводи се нова позиција 202-412 Социјални доприноси у и 

У разделу Скупштина општине Уводи се нова позиција 203-414 Социјална давања 

запосленима у износу од 10.000,00 динара 

У разделу Скупштина општине Уводи се нова позиција 204-421 Стални трошкови у 

износу од 100.000,00 динара 

У разделу Скупштина општине Уводи се нова позиција 205-422 Трошкови путовања у 

износу од40.000,00 динара 

У разделу Скупштина општине Уводи се нова позиција 206-423 Услуге по 

уговору(стручне услуге председникаСО, заменика председникаСО) у износу од 

1.105.000,00 динара 

У разделу Скупштина општине Уводи се нова позиција 207-424 Остале специјализоване 

услуге у износу од  10.000,00 динара. 

Позиција 175-481 мења се и гласи 175-424Специјализоване услуге (чланарина СКГОу 

износу од 30.000,00 динара 

Позиција 196-481 мења се и гласи 196-424Специјализоване услуге Чланарина центра за 

развој јабланичко пчињског округа у износу од143.000,00 динара 



Позиција 176-481 мења се и гласи 176-424Специјализоване услуге (чланарина 

историјском архиву Врања у износу од 135.832,00 динара 

Позиција 169-481 мења се и гласи 169-424Специјализоване услуге (чланарина установи 

братство Ниш износу од 200.000,00 динара 

У разделу Скупштина општине Уводи се нова позиција 208-426 Материјал 150.000,00 у 

износу од  150.000,00  динара. 

Позиција 175-481 мења се и гласи 175-424Специјализоване услуге (чланарина СКГОу 

износу од 30.000,00 динара  

У разделу Скупштина општине Уводи се позиција Дотације  невладиним организацијама 

-политичким странкама у износу од 690.000,00 динара. 

У разделу  2 глава 1 функција 110 председник и општинско веће у даљем тексту раздео 

председник и општинско веће) уводи се нова позиција209-411 Плате, накнаде и додаци 

запослених у износу од 5.665.153,00 динара 

У разделу председник и општинско веће уводи се нова позиција 210-412 Социјални 

доприноси у износу од 1.014.062,00 динара 

У разделу председник и општинско веће уводи се нова позиција 211-414Социјална 

давања запосленима у износу од  50.000,00 динара 

У разделу председник и општинско веће уводи се нова позиција 212-421 стални 

трошкови у износу од 50.000,00 динара 

У разделу председник и општинско веће уводи се нова пози У разделу председник и 

општинско веће уводи се нова позиција ција213-422 

У разделу председник и општинско веће уводи се нова позиција214-423Услуге по 

уговору у износу од 215.000,00 динара 

У разделу председник и општинско веће уводи се нова позиција215-424 специјализоване 

услуге у износу од 15.000,00 динара 

У разделу председник и општинско веће уводи се нова позиција216-425 текуће поправке 

и одржавање у износу од 555.000,00 динара 

У разделу председник и општинско веће уводи се нова позиција217-426 материјал у 

износу од 560.000,00 динара 

У разделу председник и општинско веће уводи се нова позиција218-482 порези и таксе у 

износу од 25.000,00 динара. 

У разделу 2 председник и општинско веће уводи се позиција193-454Субвенције 

послодавцима за отварање нових радних места у износу од 4.000.000,00 динара иста се 

брише из раздела 8 

У разделу 2 председник и општинско веће уводи се позиција   189-454 Дотације локалном 

аутобуском саобраћају  у износу од 300.000,00 динара из раздела 8 брише се 

У разделу 2 председник и општинско веће уводи се Позиција195-481која се уједно мења 

и гласи 195-464 Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 

(Локални акциони план за запошљавање) у износу од 2.000.000,00 иста се брише из 

раздела 12 

У разделу 2 председник и општинско веће уводи се позиција   192-481 која се уједно 

мења и гласи 192-421општинска изборна комисија- стални трошкови у износу од 

15.000,00 динара 

 У разделу 2 председник и општинско веће уводи се нова  позиција   220-422 општинска 

изборна комисија- трошкови путовања  у износу од 5.000,00 динара  

У разделу 2 председник и општинско веће уводи се нова  позиција   222-426 општинска 

изборна комисија-материјал  у износу од 120.000,00 динара  

У разделу 2 председник и општинско веће уводи се позиција   224-421канцеларија за 

младе-стални трошкови у износу од 11.000,00 динара 



 У разделу 2 председник и општинско веће уводи се нова  позиција   225-422канцеларија 

за младе-трошкови путовања  у износу од 65.000,00 динара  

У разделу 2 председник и општинско веће уводи се нова  позиција   226-423канцеларија 

за младе-услуге по уговору  у износу од 512.000,00 динара  

У разделу 2 председник и општинско веће уводи се нова  позиција   227-426канцеларија 

за младе-материјал  у износу од 63.000,00 динара  

У разделу 2 председник и општинско веће уводи се нова  позиција   228-482канцеларија 

за младе-обавезне таксе   у износу од 15.000,00 динара 

У разделу 2 председник и општинско веће уводи се нова  позиција   229-512канцеларија 

за младе-машине и опрема  у износу од 734.000,00 динара  

У разделу 2 председник и општинско веће уводи се  позиције Средстава за остале потребе 

166-481Донације осталим нивоима  у износу од 50.000,00динара   

168-41 ОО СУБНОР Босилеград у износу од 348.400,00  динара 

Програм:Одржавање спомен обележја, обележавање значајних датума  из историје 

ослободилачких ратова     

Проејекат изградња спомен обележја "Руским градитељима"     

170-481Савез пензионера у износу од у износу од 500.000,00динара   

Програм:Унапређење културног живота пензионера     

171- 481 Савез слепих и глувих у износу од 45.000,00 динара 

172- 481 Удружење параплегичара у износу од 30.000,00 динара   

173- 481 Удружење дистрофичара у износу од 30.000,00динара   

174- 481 Удружење оболелих од мултиплекс склерозе у износу од 30.000,00 

динара   

177- 481 Средства резервних војних старешина у износу од 20.000,00 динара   

179- 481 Удружење  за развој науке и културе "УНИК" у износу од

 2.601.130,00динара   

По програму израда 3Д панорама,израда брошура о кул. Баштини Босилеграда, през. 

Књиге "Босилеградски черкви и оброчишта и др.     

180- 481 Удружење  грађана за развој туризма Босилеград" 1.486.566,00динара

   

    Програм:Организовање фестивала и трибина за израду нај сувенира  из 

босилеградског краја организовање радионица и посете сајмовима из области туризма

     

181- 481 Савез цивилних инвалида рата у износу од 21.010,00 динара   

182- 481 Удружење рома 0,00   

183- 481 ОО Црвени крст у износу од 4.857.359,00  динара 

Реализ. програм мера  п помоћи, ед. предавања из области наркоманије и зависности, 

дистрибуција хум. Пом.,трка за срећније детињство, добровољно давалаштво крви      

накнада за приправнике волонтере у износу од 989.840,00динара   

184- 481 Друштво за очување  природе и  заштиту река "Драговиштица" Босилеград 

у износу од 627.811,00 динара   

 Програм:Окупљање риболоваца и чишћење река  и потока, организовање такмичења у 

риболову и др     

185- 481 Удружење "Пинус" 0,00   

186- 481 Друштво пчелара"Радилица" у износу од 536.000,00динара   

Програм:Набавке опр. за потребе свих пчелара на тер. општине,посете сајмовима  др.

     

187- 481 ЛД "СОКО"- нак. Штете од див. у износу од 250.000,00 динара  

    накнада за приправнике волонтере у износу од 500.000,00  динара 



  Реализација текућих пројеката трансграничне сарадње у износу од

 200.000,00динара  Накнада за лице са инвалидитетом у износу од

 350.000,00динара   

188- 481 Организација потрошача 0,00   

190- 481 Локални савет за запошљавање 0,00   

191- 481 Удружење приватних предузетника у износу од 200.000,00динара   

194- 481 ОО Ратни ветерани Србије Босилеград у износу од 30.000,00динара  

197- 499 Текућа резерва у износу од 2.000.000,00 динара 

198- 499 Стална резерва у износу од  300.000,00динара 

Раздео 12 у целости се брише    

У разделу 3 глава 1 функција 130 Општинска управа (у даљем тексту раздео 3 општинска 

управа) извршене сус следеће измене: 

Позиција15- 411 Плате, накнаде и додаци запослених у износу од 44.420.153,00 

динара замењује се износом од 37.800.000,00 динара 

Позиција16- 412 Социјални доприноси у износу од 7.951.207,00 динара замењује се 

износом од  6.766.200,00 динара. 

Уводе се следеће позиције у раздео 3Општинска управа функција 130 

Позиција 2-421 стални трошкови –измирење дуга за утрошену ел.енергију у износу од 

2.810.490,00 динара замењује се износом од 0,00 динара 

Позиција 3- 422 Трошкови путовања 870.000,00динара 

Позиција 4- 423 Услуге по уговору ( приправници волонтери , остале стручне услуге 

репрезентација, поклони идр.) 10.600.000,00динара 

Позиција 5- 424 специјализоване услуге 300.000,00динара 

Позиција 6- 425 Текуће поправке 555.000,00динара 

Позиција 7- 426 Материјал 560.000,00динара 

Позиција 9- 482 Порези и таксе 300.000,00динара 

Позиција 10- 483 Новчане казне и пенали пор. Суд. У износу од 350.000,00 динара 

замењују се износом од 1.730.000,00динара 

Позиција 11- 484 Накнада штете од елементарних непогода у износу од 150.387,00 

динара ззамењује се износом од 2.650.387,00динара 

Позиција Позиција 12- 511 Зграде и грађ објеката 200.000,00динара 

Позиција 13- 512 Машине и опрема 1.710.000,00динара 

Позиција 14- 541 земљиште 2.000.000,00динара, позиције од 3до14 бришу се из 

раздела 1 

Позиције планиране у разделу3  глава 3 функција 820 Установа центар културе 

Босилеград у целости остају непромењене 

Позиције планиране у разделу 4 функција 820 народна библиотекаХристо Ботев“-

Босилеград припајају се разделу 3  глава 4  функција 820у целости непромењене. 

Позиције планиране у разделу 5 функција911 ПУ Дечја радост припајају се разделу 3  

глава5   функција 911  у целости остају непромењене. 

На Позицијама планираним у разделу  6 функција 620 ЈП Дирекција за ГЗП Босилеград 

извршене су измене и то: приходима из буџета у износу од164.257.000,00 динара, додају 

се јавни (сопствени приходи Дирекције за ГЗП , у колони јавни приходи износ од 

24.198.000,00 динара замењује се износом од 0,00 динара укупни износ планираних 

прихода остаје непромењен у износу од 188.455.000,00 

Позиција64- 411 Плате, накнаде и додаци запослених у износу од56.808.000,00  динара 

замењује се износом од  56.848.000,00 динара 

Позиција65- 412 Социјални доприноси у износу од 56.808.000,00динара замењује се 

износом од  10.570.000,00 динара. 



Позиција66- 413 Накнада у натури у износу од 200.000,00 динара замењује се износом 

од  300.000,00  динара. 

Позиција67- 414 Социјална давања запосленима у износу од 250.000,00 динара замењује 

се износом од  350.000,00  динара 

Позиција 68-416 Награде , бонуси и остали расходи у износу од 160.000,00 динара 

замењује се износом од 180.000,00 динара 

Позиција 69-421 Стални трошкови у износу од 900.000,00 динара замењује се износом од 

1.100.000,00 динара 

Позиција 70-422 Трошкови путовања у износу од 202.000,00 динара замењује се износом 

од 260.000,00 динара 

Услуге по уговору у износу од 12.700.000,00 динара замењује се износом од 

13.350.000,00 динара. 

Позиција 72-424 Специјализоване услуге у износу од 44.750.000,00 динара замењује се 

износом од 4.750.000,00 динара 

Позиција 73-425 текуће поправке у износу од 25.800.000,00 динара замењује се износом 

од 7.800.000,00 динара замењује се износом од 27.000.000,00 динара 

Позиција 74 -426 Материјал у износу од 15.777.000,00 динара замењује се износом од 

29.277.000,00 динара 

Позиција 75-441 Отплата камате у износу од 1.0000,00 динара замењује се износом од 

1.500.000,00 динара 

Позиција 76-482 Порези и таксе у износу од 1.500.000,00 динара замењује се износом од 

1.800.000,00 динара 

Позиција 77-483 уНовчане казне по решењу судова у износу од 10.000,00 динара 

замењује се износом од 20.000,00 динара 

Позиција 199-523 Роба на залихама за даљу продају у износу од 0,00 динара замењује се 

износом од 3.000.000,00 динара 

Пзиција 78-512 Машине и опрема у износу од 11.900.000,00 динара замењује се износом 

од 12.900.000,00 динара 

Позиција 79-541 Земљиште у износу од 300.000,00 динара замењује се износом од 

450.000,00 динара, исте се припајају разделу 3 глава6 функција 620 

Раздео 6 брише се у целости 

Позиције планиране у разделу 7 функција810 СД“Младост“ припајају се разделу 3глава7 

функција 810 и у целости остају непромењене 

Позиција 91-451планиране у разделу 8Рад и функционисање цивилне заштите на 

територији општине  о износу од 200.000,00 динара уводи се у раздео 3глава 8 

 

Позиција 91-451планиране у разделу 8општински фонд за заштиту животне средине у 

износу од1.100.000,00 динара уводи се у раздео 3 

Позиција 95-451планирана у разделу 8 ЈП Услуга Босилеград-субвенције у износу 

од35.812.108,00 динара уводи се у раздео 3 

Позиција 96-451планирана у разделу 8 ЈП ветеринарска амбуланта Босилеград-

субвенције у износу од4.519.757,00 динара уводи се у раздео 3 

Позиција 98-451планирана у разделу 8Фонд за развој пољопривреде у износу 

од7.400.000,00 динара уводи се у раздео 3 

 

раздео 8 брише се . 

У раздео 3  глава 9 функција 130 Општинска управа уводе се следеће позиције 

 Позиција100 -511 Заједнички пројекти за развој општине са НО  ( ЦХФ И 

УНДП,ХЕЛП, ПБИЛД, ПРОГРЕС и др) и канцеларијом за одрживи развој општина

 1.000.000,00динара 



101- 511 Реализација заједничког пројекта Општине и НО ПБИЛД „Пројекат 

унапређење квалитета и културе живота за потенцијалне мигранте“ 490.000,00динара 

102 -511 Израда пројекта „Изградња моста у Душановој улици преко реке 

Драговиштице ( извор 13) 21.900.000,00динара 

103- 511 Пројекат изградња спортске сале и његова реализација ( извор 13)

 900.000,00динара 

104- 511 ВодоснадбевањеБосилеграда и приградских насеља са извора „Рода“-трећа 

фаза ( извор 7 И 01) 22.500.000,00 динара 

105 -511 Реализација пројеката трансграничне сарадње  (извор 01)

 100.000,00динара 

106- 511 Пројекат израда плана генералне регулације Босилеграда (извор 13 и извор 

01)- 3.351.000,00динара 

107- 511Пројекат израда просторног плана општине Босилеград  (извор 13 и извор 01)

 1.920.000,00динара 

108-511 Израда главног пројекта централног дела Босилеграда-атмосферске 

канализације 139.780,00динара 

109- 424 Реализација пројеката трансграничне сарадње“Балканска омладинска 

синтеза“ извор 05 2.160.000,00динара 

110 -511 Реализација пројекта реновирање цркве у с. Извор (извор 13 и 05)

 4.500.000,00динара 

111- 511  „Развој туризма „-израда главног пројекта пута Босилеград-планина 

Црноок  извор 7 И 01) 1.400.000,00динара 

112- 511  „Развој туризма „-израда главног пројекта пута Босилеград-Горња Ржана  

извор 7 И 01) 1.000.000,00динара 

113- 511 Реконструкција коловоза,тротоара, и површина за паркирање у улицама 7-

ми јул и Г. Димитров у Босилеграду 4.500.000,00динара 

114- 511 Реализација пројекта  „Изградња градског базена у износу од 25.000.000,00 

динара замењује се износом од 29.995.000,00 динара 

115- 511 Пројекат „Израда приступних саобраћајница за мост у Душановој улици  

извор 7 И 01) 4.000.000,00динара 

116- 511 Просецање нове улице од Душанове-до Радничке са асф. Извор

 7.000.000,00динара 

117- 511 Пројекат изградња Балон Сале“ Босилеград   извор 05 И 

01)15.000.000,00динара 

118 -511 Пројекат  колектор фекалне канализације града Босилеграда и села 

Рајчиловци  извор у износу од 5.500.000,00 динара замењује се износом од 

13.956.945,00динара 

Уводи се позиција119- 512 Израда главног крака фекалне канализације насеља 

Изворштица извор 5.377.055,00динара 

Уводи се позиција 120- 424 Помоћ у кући старим и инвалидним лицима извор

 1.799.100,00динара 

121- 512 Набавка специјализованих контејнера и преправка возила 

извор1.000.000,00 

Позиција 122 -511 Реализација заједничког пројекта Општине  и НО 

ПРОГРЕС“Услужни центар“ у износу од 10.000,00 динара замењује се износом од 

4.042.352,00динара 

123- 511 Пројекат привођење намени објекте бивших караула  за развој туризма  у 

износу од 3.500.000, динара замењује се износом од 4.992.791,00 динара 

124- 512 Уређење скупштинске сале са пратећим просторијама уоквиру ОУ извор01)

 3.600.000,00динара 



99 -511 Израда пројеката и пр. Документације „мала фотонапонска соларна 

електрана на крову произ. Објеката“сушаре“Босилеград извор  01) 500.000,00 

Уводи се нова позиција223-  512 Пројекат безбеднији градови извор 13)

 252.415,00динара 

Уводи се нова позиција230- 511  Израда пројектне документације, главног пројекта 

општинског пута Бистар-Јарешник-Назарица-Доганица-гр са општином Трговиште  

Раздео 9  брише се у целости 

Уводе се следеће позиције у раздео 3глава 10 Месне заједнице функција 160 

 463 МЗБосилеград ,   

Рајчиловци,Радичевци,Бранковци,Буцаљево,Бресница,Млекоминци, 

Ресен,Милевци,Груинци, Извор, Белут (фарма 8-и дан и др),Рибарци и Паралово сва само 

за материјалне трошкове   

Позиција159- 421 Стални трошкови 50.000,00 

Позиција 231- 422 Трошкови путовања 30.000,00 

Позиција 232- 423 Услуге по уговору ( приправници волонтери , остале стручне 

услуге репрезентација, поклони идр.) 200.000,00 

Позиција 233- 425 Текуће поправке 460.000,00 

Позиција 234- 426 Материјал 460.000,00 

Позиција 235- 482 Порези и таксе 100.000,00 

  463 МЗ Тламинског реона-Бистар,Доње Тламино,Горње Тламино,Јарешник, 

Назарица, Доганица , Караманица, Жеравино, Рикачево, Зли Дол и  Голеш   

Позиција 160- 421 Стални трошкови 20.000,00 

Позиција 236- 422 Трошкови путовања 10.000,00 

Позиција 237- 423 Услуге по уговору ( приправници волонтери , остале стручне 

услуге репрезентација, поклони идр.) 300.000,00 

Позиција 238- 425 Текуће поправке 50.000,00 

Позиција 239- 426 Материјал 40.000,00 

Позиција 240- 482 Порези и таксе 80.000,00 

  463 МЗ Љубатског реона- Гложје, Црноштица,Дукат,Доња Љубата,Горња 

Љубата и Мусуљ   

Позиција 161- 421 Стални трошкови 30.000,00 

Позиција 241- 422 Трошкови путовања 20.000,00 

Позиција 242- 423 Услуге по уговору ( приправници волонтери , остале стручне 

услуге репрезентација, поклони идр.) 100.000,00 

Позиција 243- 425 Текуће поправке 150.000,00 

Позиција 244- 426 Материјал 150.000,00 

Позиција 245- 482 Порези и таксе 50.000,00 

  463 МЗ Лисинског реона-                  Доња Лисина, Горња Лисина, Доња Ржана, 

Горња  Ржана ,Плоча и Барје   

Позиција 162- 421 Стални трошкови 15.000,00 

Позиција 246- 422 Трошкови путовања 10.000,00 

Позиција 247- 423 Услуге по уговору ( приправници волонтери , остале стручне 

услуге репрезентација, поклони идр.) 250.000,00 

Позиција 93- 425 Текуће поправке 100.000,00 

Позиција 94- 426 Материјал 100.000,00 

Позиција 97- 482 Порези и таксе 25.000,00 

     

    Донације и тр. Осталих н. Вл.   

  Уводе се следеће позиције у раздео 3глава 11  функција 912 Основно 

образовање  



463 Основно образовање   

Позиција 125  -463 (414-Социјална давања запосленима 150.000,00 

Позиција 126  -463   (415-Накнада трошкова за запослене 2.226.000,00 

Позиција 127  - (416-Јубиларне награде 600.000,00 

Позиција 128  - (421-Стални трошкови 4.051.105,00 

Измирење дуга за утрошену ел.енергију по пресуди 893.942,00 

Позиција 129  - (422-Трошкови путовања 940.000,00 

Позиција 130  - (423-Услуге по уговору 992.000,00 

Позиција 131  - (425-Текуће поправке и одржавање 2.000.000,00 

Позиција 132  - (426-Материјал 1.063.953,00 

Позиција 133  - (472-Трошкови исхране ученика 30.000,00 

Позиција 134  - (48-Остали расходи 950.000,00 

Позиција 135  - (511-Зграде  и грађевински објекти 4.000.000,00 

Реализација стратегије локалног економског развоја(СЛЕР) ПРОГРАМ:Стварање нове 

социјалне инфраструктуре као и модернизација већ постојеће   

 Пројекат : „Реконструкција крова  зграде основне школе и школа у истуреним 

одељењима   

Позиција 200 --512-Машине и опрема 2.691.164,00 

По Програму „куповина столова и столица и замена остале опреме у учионицама   

   

Уводе се следеће позиције у раздео 3глава 12  функција 920 Средње образовање   

Позиција 136-463   Јубиларне награде  275.000,00 

Позиција 137  -463 Стални трошкови 1.773.290,00 

Позиција 138  -463 Путни трошкови 394.000,00 

Позиција 139-  463 Услуге по уговору 545.860,00 

Позиција 140 - 463 Специјализоване услуге 126.490,00 

Позиција 141  -463 Текуће поправке и одржавање 124.560,00 

Позиција 142 - 463 Материјал 567.460,00 

Позиција 143 - 463 Остали расходи 52.320,00 

Позиција 144  -463 Зграде и грађ објеката 1.160.000,00 

    Реализ. Стратегије локалног ек. Развоја(СЛЕР) ПРОГРАМ:Стварање нове 

социјалне инфраструктуре као модернизација већ постојеће   

    Пројекат : „Доградња помоћног објекта за потребе Гимназије   

    Извори  финансирања за функцију 920,    

   

Уводе се следеће позиције у раздео 3глава 13  функција 960 Дом ученика у 

Босилеграду 5.190.000,00 

    Накнада за запослене 411 и 412   

    Накнада за смештај и исхрану ученика 472   

    Накнада засоцијалну заштиту из буџета за домски смештај и исхрану    

    

 Уводе се следеће позиције у раздео 3глава 14  функција 760 Дом здравља   

Позиција 146-463  Социјална давања запосленима у износу од  168.000,00динара У 

оквиру позиције уводи се подставка  накнада за вишак запослених у износу 

од1.000.000,00 динара 

Позиција 147-463  Накнада трошкова за запослене 215.000,00 

Позиција 148 -463  Јубиларне награде 86.000,00 

Позиција 149-463   Стални трошкови 500.000,00 

Позиција 150-463   трошкови путовањау износу од 50.000,00 динара замењује се 

износом од 390.000,00 динара 



Позиција 151 -463  Услуге по уговору 1.105.000,00 

Позиција 152  -463 Специјализоване услуге 9.300.000,00 

    Субвенције за рад стоматолошке службе 9.801.000,00 

    Ангажовање додатног здравственог особља за рад у амбулантама   

Позиција 153  -463 Текуће поправке и одржавање 1.008.000,00 

Позиција 154  -463 материјал 2.700.000,00 

Позиција 155  463 Порези и таксе 10.000,00 

Позиција 156  463 Новчане казне по реш судова 20.000,00 

Позиција 157  -463 Остали расходи 500.000,00 

Позиција 158  -463 Машине и опрема 1.500.000,00 

    набавка санитетског возила 2.000.000,00 

Реализ стратегије локалног економског развоја(СЛЕР) ПРОГРАМ:Омогућити брже и 

квалитетније услуге грађанима из области здравства по програму ДЗ   

   Раздео 10 брише се у целости. 

    Уводе се следеће позиције у раздео 3глава 15 функција 090 Социјална 

заштита   

Позиција 163 -472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 10.500.000,00 

Позиција 163-472 Обезбеђење стамбеног простора социјално угроженим лицима

 1.000.000,00 

Позиција 164-472, мења се и гласи 164-463 Накнада за запослене    972.455,00 

Позиција  165-463 Материјални трошкови у износу од 300.000,00 динара замењује се 

износом од  380.000,00 динара 

Позиција 178-481 мења се и гласи 178-463 машине и опрема у износу 200.000,00 динара 

 Раздео 11 брише се у целости   

Члан 15 

Мења се и гласи: 

III.ПРОГРАМСКИ ДЕО 

 

 Стратегија локалног економског развоја Општине босилеград реализоваће се  по 

буџетским програмима и пројектима у оквиру следећих раздела и глава и то:  

У разделу 3-општинска управа ,глави 1. Реализоваће се стратешки циљ бр.1.2.4 

Изградити и одржавати потребну инфраструктуру и об. У циљу економског развоја 

1242 Пројекат  Решавање имовинских односа пробијање улица према 

урбанистичком плану у укупном износу од 2.000.000,00 

У разделу 3-општинска управа ,глави 1. Реализоваће се стратешки циљ 

бр.5.4.2.Омогућити бржије и квалитетније услуге грађанима 

5427 Пројекат Обнављање возног парка општине Босилеград-ОУ 

2. У Разделу 3, глави 3  реализоваће се стратешки циљ бр. 5.3.1.Стварање нове  

социјалне инфраструктуре као и модернизација већ постојеће : 

-СЛЕР-  5311 Пројекат  Реконструкција крова  зграде и централног грејања установе 

културе Босилеград у укупном износу од 1.500.000,00 динара 

СЛЕР-  5311 Пројекат  Израда пројектне документације у укупном износу од 

200.000,00 динара. 

3. У Разделу 3, глави 4  реализоваће се стратешки циљ бр. 5.3.1.Стварање нове  

социјалне инфраструктуре као и модернизација већ постојеће : 

СЛЕР-  5311 Пројекат  Капитално одржавање објеката-адаптација у укупном износу од 

900.000,00 динара 

СЛЕР-  5311 Пројекат  Израда пројектне документације у укупном износу од 

100.000,00 динара 



4. У Разделу 3, глави 5  реализоваће се стратешки циљ бр. 5.1.3.Стварање бољих 

услова у предшколској установи и школама за успешнији рад : 

СЛЕР-  5133 Пројекат  Доградња дечјег вртића Босилеград у укупном износу од 

7.421.845,00 динара 

5. У Разделу 3, глави 6  реализоваће се стратешки циљ бр. 2.1.1.Поправка, 

пробијање и модернизација локалних и некатегорисаних  путева : 

СЛЕР-  2.1.1.1-7 Пројекат Чишћење и пробијање лок путева на територији Општине, 

изградња нових и обнављање већ постојећих верских објеката, доградња сеоских вада 

поправка кеја активноси по МЗ према плану и програму МЗ и др. 

СЛЕР-  2.1.1.8 Пројекат Куповине грађевинске механизације и опреме за одржавање 

путева укупном износу од 12.900.000,00 динара. 

 

6. У Разделу 3, глави 7  реализоваће се стратешки циљ бр. 2.2.2.Побољшати зз у 

селима : 

СЛЕР-  2.2.2.1 Пројекат Изградња отворених спортских терена и игралишта у укупном 

износу од 1.170.000,00 динара. 

 

7. У Разделу 3, глави 8  реализоваће се стратешки циљ бр. 1.4.3.Уређење зелених 

површина у граду израда нових,као и заштита животне средине и животиња преко 

апропријација : 

СЛЕР-  1.4.3 Пројекат Оснивање ЗОО хигијенске службе у укупном износу од 

2.944.000,00 динара. 

СЛЕР-  1.2.2 Пројекат Субвенције за набавку путничко теренског возила (50% тржишне 

вредности) 

У Разделу 3, глави 8  реализоваће се стратешки циљ бр. 5.2.1.Укључивање радно 

способног социјално угрожених лица на јавним и локалним радовима преко постојеће 

одлуке за јнп 

СЛЕР-  5.2.1.1 Пројекат Укључивање радно способног социјално угрожених лица на 

јавним и локалним радовима преко постојеће одлуке за јнп у укупном износу од 

7.320.969,00 динара. 

У Разделу 3, глави 9  реализоваће се програми бр. 4.2.3.Међусобна сарадња општине 

и заједнички наступ на тржиштуу израда пројектно планске документације, 

реализација започетих пројеката и нових из области 

инфраструктуре,пољопривре,социјалне заштите и др, сардња са међународним 

организацијама :Сви поменути пројекти биће појединачно приказани у табели 3 и 3-

а које су саставни део ове Одлуке и исти су предвиђени као стратешки циљеви у 

СЛЕР Општине. 

 

 

Члан 16. 

Планирана маса средстава за плате запослених табела бр.1., Број запослених у 

локалној администрацији табела 2. Остаје у целости непромењена 

 капитални пројекти у 2013-2015. Години табеле 3 и 3-а мењају се и гласе: 

   

      

     

     
  

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2013 - 2015 
СДК 



0   
 

  
Укупно сви пројекти: 41.016.910 35.600.780 

Прио 

ритет 
Назив капиталног пројекта 

Година почетка 

финансирања 

пројекта 

Укупна 

вредност 
пројекта 

2013 

  1 2 4 8 

1 Реализација заједничког пројекта Општине и НО 

ПБИЛД"Пројекат  унапређење квалитета и 

културе живота за потенцијалне мигранте" 

2012 490.000 490.000 

2 Изградња моста у Душановој улици преко реке 

Драговиштице 
2012 24.700.000 21.900.000 

3 Реализација пројекта "изградња спортске хале" 
2007 1.755.910 900.000 

5 Пројекат израда плана генералне регулације 2010 3.351.000 3.351.000 

6 Пројекат израда просторног плана општине 

Босилеград 
2010 2.820.000 1.920.000 

7 Израда главног пројекта централног дела 

Босилеграда-атмосферска канализација 
2011 1.000.000 139.780 

8 Реализација пројекта "Реновирање цркве у селу 

Извор" 
2011 4.500.000 4.500.000 

9 Развој туризма"Израда главног пројекта пута 

Босилеград планина Црноок 
2012 1.400.000 1.400.000 

10 Развој туризма"Израда главног пројекта пута 

Босилеград Горња Ржана 
2012 1.000.000 1.000.000 

11 Реализација пројекта "Изградња градског 

базена" 
2012 15.000.000 29.995.000 

12 Пројекат "Израда приступних саобраћајница за 

мост у Душановој улици 
2012 4.000.000 4.000.000 

13 Просецање нове улице од Душанове до 

радничке са асфалтирањем 
2012 7.000.000 7.000.000 

14 Реконструкција коловоза тротоара и пп у ул.7-

ми јул и Г.Димитров 
2012 4.500.000 4.500.000 

15 Набавка специјализованих контејнера и преп. 

Возила 
2013 1.000.000 1.000.000 

16 Уређење скупштинске сале са пратећим 

просторијама у оквиру ОУ 
2013 2.000.000 3.600.000 

17 Пројекат привођењенамени објете бивших 

караола за развој туризма 
2013 2.000.000 4.992.791 

18 Пројекат решавање имовинских односа -

пробијање улица према урбанистичком плану 2013 2.000.000 2.000.000 

19 Пројекат Реконструкција крова зграде и 

централног грејања Установе центра Културе 2013 1.500.000 1.500.000 

20 Израда пројектне документације за кров и 

грејање у ЦК 
2013 200.000 200.000 

21 Капитално одржавање објекта-адаптација-код 

народне библиотеке 
2013 900.000 900.000 

22 Израда пројектне документације  2013 100.000 100.000 

23 Пројекат доградња Дечјег вртића Босилеград 2013 7.421.845 7.421.845 

24 Чишћење и пробијање локалних путева  2013 14.000.000 14.000.000 

25 Изградња и санација верских објеката 2013 2.000.000 2.000.000 

26 проширење мреже за наводњавање 2013 500.000 500.000 

27 регулација потока и поправка кеја 2013 300.000 300.000 

28 набавка материјала за израду водоводне мреже 
2013 1.000.000 1.000.000 



29 капитално одржавање об по месним 

заједницама 
2013 700.000 700.000 

30 Набавка булдожера 
2013 4.000.000 4.000.000 

31 набавка грејдера 2013 6.000.000 6.000.000 

32 набавка комбиноване грађ. Машине 
2013 2.900.000 2.900.000 

33 Израда отворених спортских терена  и 

игралишта 2013 1.500.000 657.520 

34 набавка опреме за спорт 2013 250.000 250.000 

35 набавка рачунарске опреме 2013 100.000 100.000 

36 набавка канцеларијског намештаја 2013 70.000 70.000 

37 пројекат "реконструкција крова зграде основне 

школе и школа у истуреним одељењима 2013 4.000.000 4.000.000 

38 Куповина столова и столица за учионице 2013 2.691.164 2.691.164 

39 Доградња помоћног објекта за потребе 

гимназије 
2013 1.160.000 1.160.000 

40 Набавка опреме за потребе Дома Здравља 

Босилеград 
2013 1.500.000 1.500.000 

41 Пројекат Колектор фекалне канализације града 

Босилеграда и с. Рајчиловци 
2013 23.160.000 13.956.945 

42 Пројекат изградња Балон сале у Босилеграду 
2013 15.000.000 15.000.000 

43 Набавка путничко теренског возила за потребе 

Општине   1.500.000 1.500.000 

44 Израда пројектне документације, главног 

пројекта општинског пута Бистар-Јарешник-

Назарица-Доганица са општином Трговиште 

2013 1.000.000 1.000.000. 

45 Израда пројекта и пројектне документације  

"Мала фотонапонска електрана на крову 

производног објета сушаре Босилеград 

2013 500.000,00 500.000,00 

46 Пројекат безбеднији градови 

2012 252.415 252.415 

47 Водоснадбевање Босилеграда и приградских 

насеља са извора Рода трећа фаза 2013 22.500.000 22.500.000 

 

48 

Реализација заједничког пројекта општине и НО 

ПРОГРЕС "Услужни центар 
 

4.042.352 4.042.352 

49 Израда главног крака фекалне канализације 

насеља Изворштица 
 

5.377.055 5.377.055 

      
  

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2013 - 2015 

СДК 

    

         

  

Укупно сви пројекти: 46.634.780 209.867.867       

Р.бр. 

Назив капиталног 
пројекта 

Конто    

3 

ниво 

Опис 

конта 

Изв
ор 

Опис 

извора 
Буџет 2012 2013 2014  2015 

Нак
он   

2015 

0 1 2 2a 3 3a 4 5 6 7 8 



1 

Реализација 

заједничког пројекта 

Општине и НО 

ПБИЛД"Пројекат  

унапређење 

квалитета и културе 

живота за 

потенцијалне 

мигранте" 

511 

Зграде и 

грађевин

ски 

објекти 

13   490.000 490.000       

2 

Изградња моста у 

Душановој улици 

преко реке 

Драговиштице 
511 

Изградњ

а 

саобраћ

ајних 

објеката 

13 

Нераспоре

ђени 

вишак 

прихода 

из ранијих 

година 

24.700.000 21.900.000       

3 

Реализација пројекта 

"изградња спортске 

хале" 
511 

Зграде и 

грађевин

ски 

објекти 

13 

Нераспоре

ђени 

вишак 

прихода 

из ранијих 

година 

900.000 900.000       

4 

Пројекат израда 

плана генералне 

регулације 
511 

Пројектн

о 

планира

ње 

01 
Приходи 

из буџета 
3.351.000 3.351.000       

5 

Пројекат израда 

просторног плана 

општине Босилеград 
511 

Пројектн

о 

планира

ње 

01 
Приходи 

из буџета 
2.584.000 1.920.000       

6 

Израда главног 

пројекта централног 

дела Босилеграда-

атмосферска 

канализација 

511 

Пројектн

о 

планира

ње 

01 
Приходи 

из буџета 
139.780 139.780       

7 

Реализација пројекта 

"Реновирање цркве у 

селу Извор" 
511 

Капитал

но 

одржава

ње 

зграда и 

објеката 

13 

Нераспоре

ђени 

вишак 

прихода 

из ранијих 

година 

4.000.000 4.500.000       

8 

Развој 

туризма"Израда 

главног пројекта пута 

Босилеград планина 

Црноок 

511 

Пројектн

о 

планира

ње 

01 
Приходи 

из буџета 
1.400.000 1.400.000       

9 

Развој 

туризма"Израда 

главног пројекта пута 

Босилеград Горња 

Ржана 

511 

Пројектн

о 

планира

ње 

01 
Приходи 

из буџета 
  1.000.000       

10 

Реализација пројекта 

"Изградња градског 

базена" 
511 

Зграде и 

грађевин

ски 

објекти 

01 
Приходи 

из буџета 
4.000.000 29.995.000       

11 

Пројекат "Израда 

приступних 

саобраћајница за 

мост у Душановој 

улици 

511 

Изградњ

а 

саобраћ

ајних 

објеката 

01 
Приходи 

из буџета 
  4.000.000       

12 

Просецање нове 

улице од Душанове 

до радничке са 

асфалтирањем 

511 

Изградњ

а 

саобраћ

ајних 

01 
Приходи 

из буџета 
  7.000.000       



објеката 

13 

Реконструкција 

коловоза тротоара и 

пп у ул.7-ми јул и 

Г.Димитров 

511 

Изградњ

а 

саобраћ

ајних 

објеката 

01 
Приходи 

из буџета 
3.500.000 4.500.000       

14 

Набавка 

специјализованих 

контејнера и преп. 

Возила 
512 

Опрема 

за 

заштиту 

животне 

средине 

13 

Нераспоре

ђени 

вишак 

прихода 

из ранијих 

година 

  1.000.000       

15 

Уређење 

скупштинске сале са 

пратећим 

просторијама у 

оквиру ОУ 

512 

админис

тративна 

опрема 

01 
Приходи 

из буџета 
  3.600.000       

16 

Пројекат 

привођењенамени 

објете бивших 

караула за развој 

туризма 

511 

Зграде и 

грађевин

ски 

објекти 

01 
Приходи 

из буџета 
500.000 4.992.791       

17 

Пројекат решавање 

имовинских односа -

пробијање улица 

према 

урбанистичком плану 

541 
Земљиш

те 
01 

Приходи 

из буџета 
  2.000.000       

18 

Пројекат 

Реконструкција крова 

зграде и централног 

грејања Установе 

центра Културе 

511 

Капитал

но 

одржава

ње 

зграда и 

објеката 

01 
Приходи 

из буџета 
  1.500.000       

19 

Израда пројектне 

документације за 

кров и грејање у ЦК 
511 

Пројектн

о 

планира

ње 

01 
Приходи 

из буџета 
  200.000       

20 

Капитално 

одржавање објекта-

адаптација-код 

народне библиотеке 
511 

Капитал

но 

одржава

ње 

зграда и 

објеката 

01 
Приходи 

из буџета 
  900.000       

21 

Израда пројектне 

документације  
511 

Пројектн

о 

планира

ње 

01 
Приходи 

из буџета 
  100.000       

22 

Пројекат доградња 

Дечјег вртића 

Босилеград 
511 

Зграде и 

грађевин

ски 

објекти 

01 
Приходи 

из буџета 
  7.421.845       

23 

Чишћење и 

пробијање локалних 

путева  511 

Изградњ

а 

саобраћ

ајних 

објеката 

01 
Приходи 

из буџета 
  14.000.000       

24 

Изградња и санација 

верских објеката 511 

Изградњ

аосталих 

објеката 

01 
Приходи 

из буџета 
  2.000.000       



25 

проширење мреже за 

наводњавање 

511 

Изградњ

а 

водовод

не 

инфраст

руктуре 

01 
Приходи 

из буџета 
  500.000       

26 

регулација потока и 

поправка кеја 

511 

Изградњ

а 

водовод

не 

инфраст

руктуре 

01 
Приходи 

из буџета 
  300.000       

27 

набавка материјала 

за израду водоводне 

мреже 
511 

Изградњ

а 

водовод

не 

инфраст

руктуре 

01 
Приходи 

из буџета 
  1.000.000       

28 

капитално 

одржавање об по 

месним заједницама 
511 

Зграде и 

грађевин

ски 

објекти 

01 
Приходи 

из буџета 
  700.000       

29 

Набавка булдожера 

512 

Опрема 

за 

саобраћ

ај 

01 
Приходи 

из буџета 
  4.000.000       

30 

набавка грејдера 

512 

Опрема 

за 

саобраћ

ај 

01 
Приходи 

из буџета 
  6.000.000       

31 

набавка 

комбиноване грађ. 

Машине 
512 

Опрема 

за 

саобраћ

ај 

01 
Приходи 

из буџета 
  2.900.000       

32 

Израда отворених 

спортских терена  и 

игралишта 
511 

Изградњ

а 

осталих 

објеката 

01 
Приходи 

из буџета 
1.070.000 657.520       

33 

набавка опреме за 

спорт 512 
Опрема 

за спорт 
01 

Приходи 

из буџета 
  250.000       

34 

набавка рачунарске 

опреме 

512 админис

тративна 

опрема 

01 Приходи 

из буџета   100.000       

35 

набавка 

канцеларијског 

намештаја 

512 админис

тративна 

опрема 

01 Приходи 

из буџета   70.000       

36 

пројекат 

"реконструкција 

крова зграде основне 

школе и школа у 

истуреним 

одељењима 

511 Капитал

но 

одржава

ње 

зграда и 

објеката 

01 Приходи 

из буџета 

  4.000.000       

37 

Куповина столова и 

столица за учионице 

512 админис

тративна 

опрема 

01 Приходи 

из буџета   2.691.164       

38 

Доградња помоћног 

објекта за потребе 

гимназије 

511 Изградњ

а 

осталих 

објеката 

01 Приходи 

из буџета 
  1.160.000       

39 

Набавка опреме за 

потребе Дома 

Здравља Босилеград 

512 медицин

ска и 

лабарато

01 Приходи 

из буџета   1.500.000       



ријска 

опрема 

40 

реализације 

пројеката 

трансграничне 

сарадње 

511 Изградњ

а 

саобраћ

ајних 

објеката 

и 

објеката 

за 

заштиту 

животне 

средине 

05 Донације 

од 

инострани

х земаља 

  1.100.000       

41 

Пројекат Колектор 

фекалне 

канализације града 

Босилеграда и села 

Рајчиловци 

512 Опрема 

за 

заштиту 

животне 

средине 

07 Донације 

од осталих 

нивоа 

власти 

  13.956.945       

42 

Пројекат изградња 

Балон сале у 

Босилеграду 

511 Изградњ

а 

осталих 

објеката 

01 Приходи 

из буџета 
  15.000.000       

43 Набавка путничко 

теренског возила за 

потребе Општине 

512 Куповин
а  

возила 

01 Приходи 

из буџета 

  1.500.000       

44 

Израда пројектне 

документације, 

главног пројекта 

општинског пута 

Бистар-Јарешник-

Назарица-Доганица 

са општином 

Трговиште 

511 

Пројектн

о 

планира

ње 

01 
Приходи 

из буџета 
  1.000.000       

45 Израда пројекта и 

пројектне 

документације  

"Мала фотонапонска 

електрана на крову 

производног објета 

сушаре Босилеград 

511 

Пројектн

о 

планира

ње 

01 Приходи 

из буџета 

  500.000       

46 
Пројекат безбеднији 

градови 

523   01 Приходи 

из буџета 
  252.415       

47 Водоснадбевање 

Босилеграда и 

приградских насеља 

са извора Рода трећа 

фаза 

511 
Пројектн

о 

планира

ње 

01 Приходи 

из буџета 

  22.500.000       

48 

Реализација 

заједничког пројекта 

општине и НО 

ПРОГРЕС "Услужни 

центар 

511 Изградњ

а 

осталих 

објеката 

07 Донације 

од осталих 

нивоа 

власти 

  4.042.352       

49 

Израда главног крака 

фекалне 

канализације насеља 

Изворштица 

512 Опрема 

за 

заштиту 

животне 

средине 

07 Донације 

од осталих 

нивоа 

власти 

  5.377.055       

 

  

Члан 17. 



 У случају неравномерног притицања прихода буџета, могу се привремено 

користити средства фондова (корисника јавних прихода) у виду позајмица или 

краткорочни кредити банака и других финансијских организација о чему одлучује 

Општинско веће. 

 

Члан 18. 

 Средства са рачуна буџета и средства са рачуна корисника буџета укључујући и 

јавне службе које се финансирају из буџета могу се укључити у депозит пословне банке 

коју одреди Општинско веће. 

 

Члан 19. 

 Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на 

принципу готовинске основе са рачуна извршења буџета, осим ако је законом, односно 

актом Владе предвиђен другачији метод. 

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора 

или другог правног акта, уколико законом није друкчије прописано. 

Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене 

чланом 56. став 3 Закона о буџетском систему. 

 

Члан 20. 

 За коришћење прихода из буџета корисници буџета подносе захтеве са овереном 

пратећом документацијом од стране надлежног органа наредбодавцу за извршење буџета. 

 На захтев органа надлежног за извршавање буџета корисници су дужни да ставе 

на увид документацију и доставе податке на основу којих се финансирају њихови 

расходи, као и да доставе тромесечне извештаје о приходима и расходима. 

 Уколико је корисник буџета својом делатношћу изазвао судски спор извршење 

правоснажних судских одлука и сидска поравнања, ове обавезе извршавају се на терет 

њихових средстава. 

 Корисник буџетских средстава дужан је да органу надлежном за извршење буџета 

достави сваку промену о броју запослених. 

 

Члан 21. 

 Корисник буџета чија се деалтност у целини или претежно финансира из буџета, 

умањиваће обрачунату амортизацију-средства за рад у 2013.години сразмерно делу у 

коме су та средства обезбеђена из средстава буџета. 

 

Члан 22. 

 Извештај о извршењу годишњег финансијског плана, буџетски корисник доставља 

органу који извршава буџет 15 дана пре рока предвиђеног за подношење његовог 

завршног рачуна органу за ревизију јавних расхода. 

 

Члан 23. 

 Приходи који су погрешно уплаћени или су уплаћени у већем износу од 

прописаног, враћају се на терет погрешно или више уплаћених прихода, ако прописом 

није другачије одређено. 

 Повраћај прихода врши се на основу решења које доноси надлежни општински 

орган управе, ако се ради о приходима по општинским прописима, односно Републичка 

управа јавних прихода за друге приходе. 

Члан 24. 



 Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. 

децембра 2013. године средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2013. 

години, а која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету Општине 

Босилеград  за 2013. годину. 

Члан 25. 

 Решење  о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве  на предлог 

финансијске службе буџета  доноси Општинско веће .Одлуку о отварању буџетског 

фонда у складу са чланом 64. Закона о буџетском систему доноси Општинско веће. 

 

Члан 26. 

 Ова Одлука ступа на снагу даном доношења , а објавиће се у «Службеном  

гласнику  града Врања». 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

Број:_____________ /2013 

У Босилеграду, дана25.04.2013. год.  

 

 

      ПРЕДСЕДНИК СО БОСИЛЕГРАД 

                   Саша Миланов 

 


