На основу чланова 30. и 31. Статута Градске општине Медијана
(Службени лист Града Ниша број 58/2017 – пречишћен текст) и члана 31. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010,
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр. 108/2013,142/2014, 68/2015 – др.
закон, 103/2015 и 99/2016),
Скупштина Градске општине Медијана на седници одржаној
_____________донела је:
ОДЛУКУ
О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЕДИЈАНА ЗА 2018. ГОДИНУ
I ОПШТИ ДЕО
Члан 1.
Рачун прихода и примања, расхода и издатака и Рачун финансирања
Градске општине Медијана за 2018. годину (у даљем тексту: буџет), састоје се
од:

1
А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,
РАСХОДА И ИЗДАТКА БУЏЕТА
1.УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
1.Текући приходи
1.1.Порез на доходак, добит и капиталне
добитке
1.2.Пораз на добра и услуге
1.3.Остали порески приходи
2. Непорески приходи:
- наплаћене камате
- комунална такса за коришћење
простора на јавним површинама
-мешовити и неодређени приходи
3. Меморандумске ставке
4. Донације
5. Трансфери
Примања од продаје нефинансијске
имовине
Сопствени приходи буџетских корисника
II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ
-Текући расходи
1. Расходи за запослене
2. Коришћење услуга и добара
3. Субвенције
4. Дотације осталих нивоа власти
5. Издаци за социјалну заштиту
6. Остали расходи
Издаци за нефинансијску имовину
Отплата главнице
III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ - ДЕФИЦИТ
УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ

Економска
класификација
2

Буџет за 2018.год.
динара
3

7
71
711

180.368.000
57.000.000
34.000.000

714
712+713+716+719
74
7411
7415

7.000.000
16.000.000
82.468.000
300.000
83.300.000

7451
772 + 771
731+732
733

1.000.000
70.000.000
50.000.000

4
41
42
45
46
47
48+49
5
6

УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
1. Текући расходи

171.368.000
55.448.000
71.620.000
2.000.000
7.600.000
19.300.000
12.400.000
14.000.000

4

171.368.000

1

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 расходи, у чему:
- средства резерви
2. Дотације међународним организацијама
3 .Дотације осталих нивоа власти
4. Издаци за набавку нефинансијске имовине
5. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И
ЗАДУЖИВАЊА
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине
2. Задуживање
2.1. Задуживање код домаћих кредитора
2.2. Задуживање 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

41
42
44
45
47

55.448.000
71.620.000
2.000.000
19.300.000

48+49

12.400.000

462
465
5
62

100.000
6.000.000
14.000.000
-

92
91
911
912

-

61
611
612
613
6211

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ
(класа 3)

3

5.000.000

Члан 2.
Расходи и издаци из члана 1. ове одлуке користе се за следеће
програме:
Назив програма

Износ у динарима

Локална самоуправа

185.368.000

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ ПРИХОДИ

185.368.000

Члан 3.
Укупни приходи и примања буџета у укупном износу од 185.368.000
динара по структури и по економским класификацијама планирају се у
следећим износима:

План за 2018.
Класа/Кате
горија/Гру
па

Конто

3
700000
710000
711000

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Пренета средства из претходне године
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ

Средства из буџета

5.000.000

Структура %

УКУПНА
ЈАВНА
СРЕДСТВ
А

Средства из
осталих
извора финан.
буџ.
корисника

2,70

159.468.000

86,03

ПОРЕЗИ

57.000.000

30,75

ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И
КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ

34.000. 000

18,35

5.000.000
20.900.000

180.368.000
57.000.000

-

34.000.000

2

711111

Порез на зараде

711190

Порез на друге приходе

32.000.000

17,27

2.000.000

1,08

16.000.000

8,64

713121

Порез на имовину (осим на земљиште,
акције и уделе) од физичких лица

9.000.000

4,86

713122

Порез на имовину (осим на земљиште,
акције и уделе) од правних лица

7.000.000

3,78

ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

7.000.000

3,78

Комунална такса за коришћење рекламних
паноа, укључујући и истицање и
исписивање фирме ван пословног
простора на објектима и просторима који
припадају јединици локалне
самоуправе(коловози, тротоари, зелене
површине, бандере и сл.)

7.000.000

3,78

20.000.000

10,79

ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ

713000

714000

714431

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ

730000
732000
732151
733000
733157
740000

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

741000
741151
741152

741531

741533
741535
742000
742251
743000
743351

743353
745000
745151
770000

ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ.
ОРГАНИЗАЦИЈА
Текуће донације од међународних
организација у корист нивоа градова
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА
ВЛАСТИ
Текући трансфери градова у корист нивоа
општина
ДРУГИ ПРИХОДИ

Пзриходи од камата на средства
консолидованог рачуна трезора
Пзриходи од камата на средства
консолидованог рачуна код пословних
банака
Комунална такса за коришћење простора
на јавним површинама или испред
пословног простора у пословне сврхе,
осим ради продаје штампе, књига и других
публикација, производа старих и
уметничких заната и домаће радиности
Комунална такса за коришћење слободних
површина за кампове, постављање шатора
или друге облике привременог коришћења
Комунална такса за заузеће јавне
површине грађевинским материјалом
ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И
УСЛУГА
Општинске административне таксе
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА
ИМОВИНСКА КОРИСТ
Приходи од новчаних казни изречених у
прекршајном поступку у корист нивоа
општина
Приходи од новчаних казни изречених у
управном поступку у корист нивоа
општина
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ
ПРИХОДИ
Остали приходи у корист нивоа општина
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА

32.000.000
2.000.000
-

16.000.000
9.000.000
7.000.000

-

7.000.000

7.000.000

20.000.000

40.000.000

-

20.000.000

20.000.000

-

20.000.000

20.000.000

-

20.000.000

20.000.000

10,79

20.000.000

10,79

82.468.000

44,49

78.468.000

42,33

100.000

0,06

200.000

0,11

76.868.000

41,47

1.000.000

0,54

300.000

0,17

500.000

0,27

500.000

0,27

3.000.000

1,62

600.000

0,33

2.400.000

1,30

500.000

0,27

500.000

0,27

-

-

20.000.000
82.468.000
78.468.000
100.000

200.000

76.868.000

1.000.000
300.000
500.000
500.000
3.000.000
600.000

2.400.000
500.000
500.000
900.000

900.000

3

РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА
771111
772111

Меморандумске ставке за рефундацију
расхода
Меморандумске ставке за рефундацију
расхода из претходне године

-

900.000

7+8+9

ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД
ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН.
ИМОВИНЕ

159.468.000

86,03

3+7+8
+9

УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА,
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

164.468 .000

88,73

900.000

20.900.000

180.368.000

20.900.000

185.368.000

Члан 4.
Расходи и издаци по основним наменама су
разврстани у следећим износима:

Екон.
клас.

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА

1
400

Средства из
буџета

Структура
%
4

Средства
из
осталих
извора
5

164.468.000

88,73

6.900.000

171.368.000

900.000

58.448.000

2
ТЕКУЋИ РАСХОДИ

Укупна јавна
средства
6

410

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

57.548.000

411

Плате и додаци запослених

45.816.000

31,05
24,72

412
413

Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури

8.202.000

4,43

110.000

0,06

414

Социјална давања запосленима

1.500.000

0,81

415

Накнаде за запослене

1.670.000

0,90

1.670.000

416

Награде,бонуси и остали посебни расходи

250.000

0,14

250.000

420

КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА

68.540.000

36,98

3.080.000

71.620.000

421

Стални трошкови

7.250.000

3,92

60.000

7.310.000

422

Трошкови путовања

1.450.000

0,79

50.000

1.490.000

423

Услуге по уговору

45.250.000

24,41

2.850.000

48.100.000

424

Специјализоване услуге

2.350.000

1,27

425

Текуће поправке и одржавање (услуге и мат)

6.500.000

3,51

426

Материјал

5.750.000

3,11

450

СУБВЕНЦИЈЕ

2.000.000

1,08

2.000.000

454

Субвенције приватним предузећима

2.000.000

1,08

2.000.000

460
462

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ
Донације и дотације међународним организацијама

7.600.000

4,10

7.600.000

100.000

0,06

100.000

463

Oстле донације, дотације и трансфери

1.500.000

0,81

1.500.000

465

Остале донације, дотације и трансфери

6.000.000

3,24

6.000.000

470

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

19.300.000

10,42

19.300.000

472

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

19.300.000

10,42

19.300.000

480

ОСТАЛИ РАСХОДИ

5.840.000

3,15

2.920.000

8.400.000

481

Дотације невладиним организацијама;

4.880.000

2,64

2.920.000

7.800.000

482

Порези, обавезне таксе, казне и пенали;

300.000

0,17

300.000

Новчане казне и пенали по решењу судова;

300.000

0,17

300.000

483

45.816.000
8.202.000
110.000
900.000

2.400.000

2.350.000
6.500.000
120.000

5.870.000

4

490

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА

4.000.000

2,16

4.000.000

499

Административни трансфери из буџета - Средства
резерве

4.000.000

2,16

4.000.000

500

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ

14.000.000

14.000.000

510

ОСНОВНА СРЕДСТВА

14.000.000

14.000.000

512

Машине и опрема;

1.000.000

1.000.000

513

Остале некретнине и опрема;
УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ

164.468.000

88,73

13.000.000

13.000.000

20.900.000

185.368.000

Члан 5.
Средства текуће буџетске резерве планирју се у буџету у износу од
3.500.000 динара. Средства текуће буџетске резерве распоређују се буџетским
корисницима ГО Медијана. На основу решења о употреби текуће буџетске
резерве на предлог Одељења за финансије и развој доноси Председник ГО, за
сврхе за које нису утврђене апропријације или за које се покаже да су
недовољне.
Средства сталне буџетске резерве у износу од 500.000 динара и
користиће се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.
Члан 6.
Планирани капитални издаци за 2018., 2019. И 2020.год. приказани су у
следедећој табели:

II ПОСЕБАН ДЕО
Члан 7.
Укупни расходи и издаци, у износу од 185.368.000 динара, финансирани
из свих извора финансирања распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:

5

6

7

8

9

ОПШТИ ДЕО - ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА
Функциje

Функционална класификација

110

Извршни и законодавни органи,
финансијски и фискални послови и спољни
послови;

111

Извршни и законодавни органи

112

Финансијски и фискални послови

113

Спољни послови

120

122

Економска помоћ иностранству;
Економска помоћ земљама у развоју и
земљама у транзицији
Економска помоћ преко међународних
организација

130

Опште услуге;

131

Опште кадровске услуге

132

Опште услуге планирања и статистике

133

Остале опште услуге

Средства из
буџета

82.899.000

Структура
%

Средства из
осталих извора

Укупна јавна
средства

6.000.000

88.899.000

4.000.000

121

81.569.000

4.000.000

14.900.000

96.469.000

10

140

Основно истраживање;

150

Опште јавне услуге - истраживање и развој;
Опште јавне услуге некласификоване на
другом месту;

160

Трансакције јавног дуга;
Трансфери општег карактера између
различитих нивоа власти

170
180

УКУПНО

164.468.000

20.900.000

185.368.000

ОПШТИ ДЕО - ПРОГРАМСКА КЛАСИФИКАЦИЈА РАСХОДА
Шифра

Програм

1
16

Програмс
ка
активност
/
Пројекат
2

Назив

3
Програм 16: Политички систем локалне самоуправе

Средства из
буџета

Структ
-ура %

Сопствени
и други
приходи

4

5

6

88.290.000

2101-0001

27.141.000

2101-0002

37.058.000

2101-0003

31.771.000

81.569.000

15
0602-0001

77.569.000

0602-0009

3.500.000

0602-0010

6.000.000

Укупна
средства

Над
леж
ан
орга
н/ос
оба

7

8

94.290.000
28.673.000
27.846.000

6.000.000

37.771.000

14.900.000

96.469.000

14.900.000

92.469.000
3.500.000

500.000

500.000

8.000.000

8.000.000

750.000

750.000

Пројекат: Пронаталитетна политика

9.500.000

9.500.000

Пројекат :Културно лето

2.500.000

2.500.000

0602-П5

Пројекат: Канцеларија за младе

2.000.000

2.000.000

0602-П6

Пројекар. «Медијана спорт фест»
дицПројекат: Неговање традиције( Божићна чесница,
дочек српске Нове год.,богојавњенско купање, Дан
општине -крсна слава)
Пројекат: Побољшање наемаатаеријалног културног
наслеђа у пограничном региону

1.000.000

1.000.000

4.550.000

4.550.000

Пројекат: Хранитењство по мери детета

1.000.000

0602-П1

Пројекат: Фондација Св. Петка

0602-П2

Пројекат :Фестивал дечијих писаца

0602-П3
0602-П4

0602-П7
0602-П8
0602-П9

УКУПНИ ПРОГРАМСКИ ЈАВНИ РАСХОДИ

-

164.468.000

3.080.000

3.080.000
1.000.000

20.900.000

185.368.000

III ИЗВРШАВАЊЕ БУЏЕТА
Члан 8.
У складу са Законом о одређивању максималног броја запослених у
локалној администрацији („Службени гласник РС“, број 104/2009), број
11

запослених код корисника буџета не може прећи максималан број запослених
на неодређено и одређено време, и то:
- 41 запослених у локалној администрацији на неодређено време;
- 3 запослена у локалној администрацији на одређено време;
- 7 привремени и повремени послови, уговор о делу;
- 6 изабрана лица;
- 2 постављена лица.
У овој одлуци о буџету средства за плате се обезбеђују за број
запослених из става 1. овог члана.

12

ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ КОД КОРИСНИКА БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ
ГО МЕДИЈАНА-НИШ

128

2018.
2018.

Izvor: 01
Планирана средства за плате
са економске
класификације
Укупно

са економске
класификације

Назив групе, односно категорије
корисника

411
45.816.000

1 Органи и службе јединице
локалне самоуправе
8
UKUPNO (1-7)

са економске
класификације

412

45.816.000

465
8.202.000

54.018.000

6.000.000

8.202.000

54.018.000

6.000.000

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ КОД КОРИСНИКА БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ
Број запослених
Назив групе, односно
категорије корисника

1
Органи и службе
локалне самоуправе
УКУПНО (1)

Изабрана
лица

Именована и
постављена
лица

извор 01

извор 01

2

3
2

изв
ор извор 04
01
4
5
41

2

41

6

6

Запослени на неодређено време
извор
05-08

извор
09-12

6

7

Запослени на одређено време

изво
извор извор извор izvor извор
р
01
04
05-08 09-12 13-15
13-15
8
9
10
11
12
13
10

10

Укупан број
запослених

14(2-13)
59

59
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Члан 9.
За извршавање ове Oдлуке одговоран је Председник Градске општине.
Наредбодавац за извршење буџета је Председник Градске општине.
Члан 10.
Наредбодавац директних корисника буџетских средстава је функционер,
односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање
обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа,
као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.
Члан 11.
За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом
Oдлуком поред председника одговорни су и руководиоци директних корисника
буџетских средстава.
Члан 12.
Одељење
за финансије и развој обавезно је да редовно прати
извршење буџета и најмање два пута годишње информише Председника
Градске општине - Веће ГО , а обавезно у року од петнаест дана по истеку
шестомесечног, деветомесечног периода и по завршном рачуну за буџетску
годину.
У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана,
Веће ГО усваја и доставља извештај Скупштини градске општине.
Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и
образложење великих одступања.
Члан 13.
Одлуку о промени апропријације из општих прихода буџета и преносу
апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о
буџетском систему доноси Председник ГО.
Члан 14.
Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на
предлог органа управе надлежног за финансије доноси Председники ГО.
Члан 15.
Председник ГО и Веће ГО 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.
Члан 16.
Новчана средства буџета градске општине и директних корисника средстава буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у
консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидованом
рачуну трезора.
Члан 17.
Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2018. години по посебном
акту (решењу - наредби) који доноси Председник Градске општине, на предлог
Одељење за финансије и развој, у оквиру следећих раздела:
- Раздео 1 – Скупштина ГО;
14

-

Раздео 2 – Председник ГО;
Раздео 3 – Веће ГО;
Раздео 4 – Управа ГО

Члан 18.
Годишњи програм и финансијски план прихода и расхода доноси
надлежни орган директног корисника, најкасније 15 дана по усвајању буџета.
Члан 19.
Привремено расположива средства на рачуну буџета могу се
краткорочно пласирати или орочити код пословних банака у складу са Законом.
Уговор из става 1. овог члана закључује Председник ГО.
Члан 20.
Обавезе које преузимају директни корисници буџетских средстава морају
одговарати апропријацији која им је за ту намену овом Одлуком 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.
Обавезе преузете у 2017. години у складу са одобреним апропријацијама
у тој години, а неизвршене у току 2017. године, преносе се у 2018. годину и
имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених
апропријација овом Одлуком.
Члан 21.
Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене
искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора,
осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.
Члан 22.
Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу
писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није другачије
прописано.
Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване
процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.
Члан 23.
Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о
набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да
поступе у складу са Законом o 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 износа прописаног
Одлуком о буџету РС за 2018.
Члан 24.
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 закон15

ским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни
за несметано функционисање корисника буџетских средстава.
Члан 25.
Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника
буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у складу за одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.
Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за
плаћање.
Члан 26.
Средства одобрена кориснику буџетских средстава, могу се
преусмеравати унутар буџетског програма у износу од 10% вредности
апропријације чија се вредност умањује.
Члан 27.
Веће ГО донеће Програм рационализације којим ће обухватити све
кориснике јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршење
тог програма, и о томе обавестити Скупштину ГО.
Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности
Председника Градске општине, засновати радни однос са новим лицима до
краја 2018. 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 28.
За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане
услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, Председник Градске општине може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС”, број 61/2005, 107/2009 и 78/2011).
Члан 29.
Изузетно, у случају да се буџету градске општине из другог буџета
(Републике, друге општине) 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, Одељење за финансије
и развој на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење
расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.
Члан 30.
У буџетској 2018. години неће се вршти обрачун и исплата божићних,
годишњих и других врста накнада и бонуса предвиђених посебним и
појединачним колективним уговорима, осим јубиларних награда за запослене
које су то право стекли у 2018. години.
Члан 31.
Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава
из других извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01 Приходи из буџета), обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих
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прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од
одобрених апропријација.
Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења
одобрених апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ
умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете
обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење
уговорног рока за плаћање или отказати уговор.
Члан 32.
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 издатака измире у року утврђеном законом који регулише
рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.
Члан 33.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Ниша“ и доставити Министарству надлежном за послове финансија.
Члан 34.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Ниша“, а примењиваће се од 1. јануара 2018. године.
Број
У Нишу,_____________године
СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ МЕДИЈАНА

ПРЕДСЕДНИК

Проф. др Жарко Ранковић
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Припрема и доношење Одлуке о буџету ГО Медијана извршена је
на бази Закона о буџетском систему, Упутства о припреми програмског
буџета, Упутства о припреми одлуке о буџету које је донело
Министарство финансија, Закона о финансирању локалне самоуправе и
у складу са Контним оквиром за буџетске кориснике.
На основу члана112. Закона о буџетском систему, одредбе које се
односе на програмски део буџета, припремљена је Одлука о буџету за
2018.
Увођење програмске класификације предвиђено је чланом 29.
Закона о буџетском систему, а ближе се уређује одредбама Правилника
о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски
систем.
Програмске активности су урађене у складу са «Упутством за
израду програмског буџета који је објавило Министарство финансија а
које садржи шифарник програмске класификације у анексу 5. Упутства
под називом «Униформни програми и програмске активности јединица
локалне самоуправе. Програми и програмске активности су прилагођене
изменама у 2017.години.
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

-

Приходи и примања буџета ГО Медијана састоје се од;
Пореза на имовину, пореза на зараде и осталих пореза физичких лица,
Општинских комуналних такси за , бандере, баште, киоске, заузеће јавних
површина,
Трансфер из градског буџета,
Донација по основу пројеката прекограничне сарадње
Пренетих неутрошених средстаава из претходне године,
Приход од камата од Народне банке и пословних банака
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

Расходи и издаци су планирани у складу са Упутством о припреми
одлука о буџету локалне самоуправе за 2018. које је дало Министарство
финансија.
Плате са порезима и доприносима планиране су у истом износу као у
2017.год., трошкови службених путовања и репрезентације у истом нивоу кao
2017., стални трошкови у складу са растом цена на мало, услуге по уговору,
текуће поправке и одржавање идр.
За капиталне инвестиције(машине и опрема и остале непокретности)
планирана су средства у износу од 14.000.000дин. и биће финансирана од
донација ИПА пројекта из 2017.године.
Средства за умањење плата за 10% планирана су на конту 465 – Остале
текуће донације и трансфери у укупном износу од 6000.000дин.и уплаћиваће се
на рачун Владе РС.
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РАЗДЕО 01 - СКУПШТИНА ГО МЕДИЈАНА
Скупштина ГО – Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе у
укупном износу од 36.673.000дин. од чега на име програмске активности
2101-0001 - 28.673.000 динара где су приказани расходи неопходни за
функционисање Скупштине ГО и скупштинских тела - плате за изабрана,
постављена и именована лица, одборнички додаци за 27 одборника, дневнице
за чланова радних тела - комисија, социјална давања, надокнаде за превоз,
надокнада за рад изборне комисије, трошкови репрезентације, услуге
комуникација.
У оквиру овог раздела планиран је пројекат „Фонд св. Петка“ у укупном
износу од 8.000.000дин из чега ће се по спроведеном јавном конкурсу
доделити једнократне помоћи за поступак вантелесне оплодње и стипендије
за најбоље студенте и таленте.
Извори финансирања – 01 – приходи из буџета.
Пројекат 1.001 – „Фонд св. Петка“
Корисник:
Одговорно

1 - Скупштина ГО Медијана
Жарко Ранковић

лице:
Циљеви пројекта:

Повећање наталитета,
студената и талената
Индикатори:
Базна год.
2017.
2018.
Број новорођенчади
28
30
6
7
Број
брачних
16
20
парова
30
25
Број студената
Број тлената
20
20
Укупна средства
8.000.000
01- Приходи из буџета
Извор
финансирања

побљшање

успеха

2019.
30
7
20

2020.
30
10
20

25

25

20

25

РАЗДЕО 02 – ПРЕДСЕДНИК ГО
Председник ГО – Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе у
укупном износу од 15.641.000.000дин. од чега на име програмске активности
2101 -0002 – 5.391.000дин. из чега ће се финансирати плате председника и
заменика председника са припадајућим социјалним доприносима, накнада за
превоз, трошкови репрезентације, услуге комуникација, службена путовања.
На име пројеката 10.250.000дин. и то:
- Пројекат П 1.002 „Дечји фестивал“ - 750.000 дин. средства ће се
утрошити за штампање књиге, за литерарне и ликовне радове, надокнаде
дечјим писцима, новчане награде за најбоље литерарне и ликовне радове
са пратећим тошковима.
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Корисник:
Одговорно лице:
Циљеви пројекта:

Индикатори:
Број деце
Број награда

2 - Председник ГО Медијана
Небојша Коцић
Јачање активизма младих за литерарно и ликовно
стваралаштво
Базна год.
2017.
2018.
2019.
2020.
120
120
120
130
15
15
15
15

Укупна средства
Извор
финансирања

750.000
01-Приходи из буџета

- Пројекат П 1.003 - „Пронаталитетна политика“ – у укупном износу од
9.500.000динара.
- Средства ће се користити за једнократне новчане помоћи за подстицај
наталитета породицама које добију треће дете и за поклоне ђака првака
приликом
поласка у први разред у свим основним школама на територији ГО.
Корисник:
2 - Председник ГО Медијана
Одговорно лице:
Небојша Коцић
Циљеви пројекта:
Повећање наталитета
Индикатори: број
Базна год.
2017.
2018.
2019.
2020.
Број деце
52
52
52
52
Треће рођено дете
55
60
60
60
1.107
1110
1.110
1.11
Ђаци прваци
0
Укупна средства
9.500.000
Извор
01-Приходи из буџета
финансирања

РАЗДЕО 03 – ВЕЋЕ ГО
Веће ГО - Програм 16 – Политички систем локалне самоуправе у износу
од 36.585.000 динара, од чега на име програмске активности 0602-0001
22.455.000 динара из чега ће се финансирати плате чланова Већа који су на
раду, паушали за чланове већа који нису на раду, социјална давања, накнаде
за превоз на посао и са посла, тошкови репрезентације, услуге комуникација,
трошкови службених путовања, материјал за разне манифестације, чланарина
за „Авек“, једнократне новчане помоћи грађанима за тешку материјалну
ситуацију и лечење преко Центра за социјални рад, једнократна новчана
давања за културу, образовање и спорт и дотације невладиним организацијама
а по критеријумима из Правилника, удружења грађана дотације по пројектима.
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На име пројеката издвајања су планирана у укупном износу од
14.1300.000дин. и то:
- Пројекат „Културно лето“ у износу од 2.500.000дин. за културна дешавања у
парку св. Сава, радионице за дечји програм са пратећим трошковима –
услуге музичара, озвучења, осветљења и тд
- Канцеларија за младе у износу од 2.000.000дин. за активности и
спровођење јачања сарадње са младима.
- Пројекат «Медијана спорт фест» у износу од 1.000.000дин – спорт фест у
основним школама.
- Пројекат «Неговање традиције» у износу од 4.550.000дин. – дочек српске
нове године, ломљење чеснице, богојављенско пливање, обележавање
дана општине и општинска слава Св. Петка.
- Пројекат Побољшање нематеријалног културног наслеђа у пограничном
региону у
износу од 3.080.000дин.- за културне манифестације
–
донација.
- Пројекат «Хранитељство по мери детета» - 1.000.000дин. средства ће се
утрошити за стварање квалитетнијег
нивоа
социјалног, образовног,
спортстог живљења
деце у хранитељским породицама.
Пројекат П 1.004 - „Културно лето“ у износу од 2.500.000дин. за
културна дешавања у парку св. Сава, радионице за дечји програм са пратећим
трошковима – услуге музичара, озвучења, расвете, материјал и тд.
Корисник:
Одговорно лице:
Циљеви пројекта:
Индикатори:
Укупан
посетилаца

3 - Веће ГО Медијана
Небојша Коцић
Побољшање културно-забавног живота у урбаној
средини
Базна год.
2017.
2018.
2019.
2020.
број
4.00
8.000
8.000
8.000
0

број деце
Укупна средства
Извор
финансирања

300

500

500

500

2.500.000
01-Приходи из буџета

Пројекат П 1.005 – «Канцеларија за младе» у износу од
2.000.000динара - средства ће се утрошити за јачање активизма младих и
јачање њихове улоге у јединицама локалне самоуправе(промотивни материјал
и накнаде невладиним организацијама за разне манифестације по програму
рада).
Корисник:
Одговорно лице:
Циљеви пројекта:

3 – Веће ГО Медијана
Небојша Коцић
Јачање активизма младих у ЈЛС
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Индикатори:

Базна год.
2017.

Број пројеката
Број манифестација

2018

2019.

2020.

10
15

10
16

.
5
7
10
12
2.000.000
01-Приходи из буџета

Укупна средства
Извор
финансирања

Пројекат 1.006“Медијана спорт фест» у износу од 1.000.000дин. –
средства ће се утрошити за јачање аматерског спорта у основним и средњим
школама на територији ГО, набавка лопти, мајица, пехара, промотивни
материјал, накнаде организаторима, спортским судијама, и други пратећи
трошкови.
Корисник:
Одговорно лице:
Циљеви пројекта:
Индикатори:
Број деце
Укупна средства
Извори
финансирања

3 – Веће ГО Медијана
Небојша Коцић
Јачање спортских активности код школске деце
Базна год.
2017.
2018.
2019.
2020.
800
800
800
800
1.000.000
01-Приходи из буџета

Пројекат П 1.007 – «Неговање традиције» у укупном износу од
4.550.000дин.
За божићну чесницу, Богојављенско пливање, Дочек Српске нове
године,
Лазарева субота, Видовданска академија, обележавање дана
општине 11. октобар и крсна слава 27. октобар Св. Петка(материјал за
манифестације, услуге по уговору, услуге обезбеђења манифестација, награде
и др.)
Корисник:
Одговорно лице:
Циљеви пројекта:
Индикатори:
Број грађана
Божићна чесница
Нова година
Богојављенско
пливање- бр. учесника
Дан општине и слава
Укупна
средства
Извор

3 – Веће ГО Медијана
Небојша Коцић
Неговање културне баштине и традиције
Базна год.
2017.
2018.
2019.
2020.
200
200
200
200
4000
5000
6000
7000
19
19
19
19
250

300

300

350

4.550.000
01-Приходи из буџета
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финансирања

Пројекат 1.008- Пројекат: Побољшање нематеријалног културног
наслеђа у пограничном региону у износу од 3.080.000дин.- средства ће се
утрошити за реализацију уговорених манифес из 2017.год.
Корисник:
Одговорно лице:
Циљеви пројекта:
Индикатори:

Број манифестација

3 – Веће ГО Медијана
Небојша Коцић
Побољшање нематеријалног културног наслеђа
у пограничном регион
Базна
год.
2018.
2019
2020.
2017.
.
2
2
-

Укупна средства
Извор финансирања

3.080.000
06 - донације

Пројекат П 1.009 .- «Хранитељство по мери детета» - 1.000.000дин.
средства ће се утрошити за стварање квалитетнијег нивоа социјалног,
образовног, спортстог живљења деце у хранитељским породицама.
Раздео:
Одговорно лице:
Циљеви пројекта:

Индикатори:
Број манифестација
Укупна средства
Извор
финансирања

3 – Веће ГО Медијана
Небојша Коцић
Побољшање социјалног, образовног,
живљења деце у хранитељским породицама
Базна год.
2017.
2018.
2019.
2
24
1.000.000
01-Приходи из буџета

24

спортског

2020.
24

РАЗДЕО 04 – УПРАВА ГО
Програм 15 - Опште услуге локалне самоуправе - укупно планирана
средства у
износу од 96.469.000дин за рад Управе ГО Медијана.
У овом оделењу су планиране плате запослених у складу са Законом о
буџету Републике Србије са пратећим порезима и доприносима на терет
физичког лица 35.376.000дин и 6.333.000дин доприноси на терет послодавца.
Социјална давања у износу од 2.010.000дин. обухватају исплате
запослених за време породиљског одсуствовања,боловања , за солидарне
помоћи и отпремнине за одлазак у пензију и новогодишње пакетиће за децу
запослених.
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Накнаде запослених у износу од 1.500.000 динара обухватају накнаде
запосленима за превоз на посао и са посла.
Јубиларне награде у износу од 250.000 динара обухватају исплату
јубиларних награда за запослене.
Стални трошкови у износу од 6.600.000 динара обухватају трошкове
платног промета - Управи за трезор, трошкове електричне енергије, топлотне
енергије, трошкови
воде, вода
за јавне чесме, одвоз смећа, услуге
комуникација, коришћење интернета и телефонске услуге, трошкове осигурања
имовине и запослених.
Трошкови службених путовања у износу од 350.000 динара обухватају
издатке за запослене на службена путовањима било да се ради о пројектима ,
сарадњи са другим општинама, стручним усавршавањима и др.
Услуге по уговорима у износу од 10.450.000 динара обухватају услуге
стручног усавршавања запослених , услуге информисања, репрезентацију,
услуге по уговору о делу и привремени ио повремени послови, ИСО стандарди
и др.
Текуће поправке и одржавање у износу од 6.500.000 динара за ситне
поправке управне зграде, одржавње и поправке возила, поправка мобилијара
на територији општине, блоковско зеленило, проширење спортско
рекреативног центра у Брзом броду и одржавање јавних чесми.
Материјал
у износу од
4.400.000 динара обухвата издатке за
административни материјал , стручна литература за запослене, утрошак
горива, материјал за бифе и средства за хигијену.
Остале текуће донације, дотације и трансфери у износу од 4.100.000
динара –умањење плата.
Регистрација возила у износу од 300.000 динара су издаци за
регистрацију службених возила која се користе за обављање редовних
делатности ГО.
Новчане казне и пенали у износу од 300.000 динара издаци за судске
спорове.
Средства резерве у износу од 4.000.000 динара су регулисана Законом
о буџетском систему.Стална резерва се користи за ванредне ситуације, вишу
силу, помоћ поплављеним подручјима а текуће резерве за апропријације које
нису довољно испланиране или нови издаци за које се није знало и нису могли
бити планирани.
Машине и опрема у износу од 1.000.000дин. обухватју издатке за
набавку и обнову административне опреме, рачунарске опреме у Управи ГО.
Остале непокретности у износу од 13.000.000дин. – набавка подземних
контејнера, парковски мобилијари, теретане, парковске клупе.
У Нишу, 06.12.2017. године
УПРАВА ГО
ОДЕЛЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ И ФИНАНСИЈЕ
__________________
Радојка Стевановић
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