УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ
САМОУПРАВЕ И ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ОДЛУКА
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА
НИША ЗА 2009. ГОДИНУ

________________________________________________________________
____
Ниш, маја 2009. године

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени
гласник РС", број 129/07), члана 5. Закона о финансирању локалне
самоуправе ("Службени гласник РС", број 62/2006), члана 25. и 29. Закона
о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 9/2002,
87/2002, 66/2005 и 85/2006) и члана 37. Статута Града Ниша ("Службени
лист Града Ниша", број 88/2008), Скупштина Града Ниша на седници
одржаној дана ________ 2009. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА
НИША ЗА 2009. ГОДИНУ
Члан 1.
У Одлуци о буџету града Ниша за 2009. годину ("Службени
лист града Ниша", број 117/2008) у делу I Општи део, члан 1 мења се и
гласи:
"Примања и издаци буџета града Ниша за 2009. годину,
примања по основу задуживања и продаје финансијске имовине и издаци
по основу отплате дуга и набавке финансијске имовине, састоје се од:

ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ БУЏЕТА ГРАДА НИША

Примања буџета
Издаци буџета
Буџетски суфицит/дефицит

Износ у динарима
5.944.619.000
6.872.054.000
-927.435.000

ФИНАНСИРАЊЕ БУЏЕТА ГРАДА НИША
Износ у динарима
Примања од задуживања и продаје
финансијске имовине и пренетих средстава из
претходне године и средства остварена од

продаје капитала у поступку приватизације
Отплата главнице и издаци за финансијску
имовину
Нето финансирање
А. Примања и издаци буџета града Ниша
I УКУПНА ПРИМАЊА
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
1. Порески приходи
1.1. Порези на доходак, добит и капиталне добитке
1.2. Порези на имовину
1.3. Порези на добра и услуге
1.4. Други порези
2. Непорески приходи, од чега:
- наплаћене камате
3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода
4. Капитални приходи – примања од продаје
нефинансијске имовине
5. Донације
6. Трансфери
А. Примања и издаци буџета града Ниша
II УКУПНИ ИЗДАЦИ
ТЕКУЋИ РАСХОДИ
1. Расходи за запослене
2. Коришћење роба и услуга
3. Употреба основних средстава
4. Отплата камата
5. Субвенције
6. Издаци за социјалну заштиту из буџета
7. Остали расходи
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ
III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ
(ДЕФИЦИТ I-II)
ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (УКУПНИ
ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ
МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА
ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)
УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI)
Б. Примања и издаци по основу продаје, односно
набавке финансијске имовине и датих кредита

1.065.023.000
137.588.000
927.435.000
Економска
класификација
7
71
711,712
713
714
716
74
7411
771
8
731 + 732
733
Економска
класификација
4
41
42
43
44
45
47
462+465+48 + 49
4631
5
4632
(7+8)-(4+5)

(7-7411+8)-(444+5)

Средства из
буџета
5.944.619.000
5.936.619.000
2.965.160.000
2.255.500.000
509.000.000
150.660.000
50.000.000
2.073.196.000
130.166.000
5.000.000
8.000.000
31.600.000
861.663.000
Средства из
буџета
6.872.054.000
4.115.451.000
1.498.835.000
743.890.000
5.197.000
20.166.000
464.693.000
222.844.000
298.774.000
638.892.000
2.756.603.000
222.160.000
-927.435.000

-1.037.435.000
-944.360.000

IV ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ ДАТИХ
КРЕДИТА
V ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И
НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
VI ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ КРЕДИТА
МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА
И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV-V)
В. Задуживање и отплата дуга
VII ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА
1. Примања од домаћих задуживања
1.1. Задуживање код јавних финансијских
институција и пословних банака
1.2. Задуживање код осталих кредитора
2. Примања од иностраног задуживања
VIII ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ
1. Отплата главнице домаћим кредиторима
1.1.Отплата кредита јавним финансијским
институцијама и пословним банкама
1.2.Отплата главнице осталим кредиторима
2. Отплата главнице страним кредиторима
IX ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III+VI+VIIVIII)
X НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VII-VIII-IX) =-III

92

74.075.000

62

91.000.000

92-62

-16.925.000

91
911
9113+9114
9111
912
61
611
6113-6114
6111
612

0
0
0
0
0
46.588.000
0

0
46.588.000
-990.948.000
927.435.000

Буџетски дефицит утврђен као разлика између укупног износа
текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске
имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку
нефинансијске имовине износи 927.435.000 динара.
Примарни дефицит је буџетски дефицит коригован за износ
нето камате (разлика између укупног износа наплаћених камата и укупног
износа плаћених камата и утврђен је у износу од 1.037.435.000 динара.
Укупни фискални резулат је буџетски дефицит коригован за
нето разлику између примања по основу отплате датих кредита и продаје
финансијске имовине и одлива по основу датих кредита и набавке
финансијске имовине и утврђен је у износу од 944.360.000 динара.
Члан 2.
У члану 2. износ "886.799.000" замењује се износом
"1.065.023.000".

Члан 3.
Члан 6. мења се и гласи:

Група

Категорија

Класа

"Укупна примања заједно са осталим изворима новчаних средстава, пренетим
неутрошеним средствима из ранијих година и укупни издаци за 2009. годину планирају се
према економској класификацији у следећим износима:

I
7

О П И С

Износ

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
Текући приходи

6.018.694.000
5.936.619.000

711
712
713
714
716

Порези
Порези на доходак, добит и капиталне добитке
Порез на фонд зарада
Порези на имовину
Порез на добра и услуге
Други порези

2.965.160.000
2.252.500.000
3.000.000
509.000.000
150.660.000
50.000.000

731
732
733

Донације и трансфери
Донације од иностраних држава
Донације од међународних организација
Трансфери од других нивоа власти

741
742
743
745

Други приходи
Приходи од имовине
Приходи од продаје добара и услуга
Новчане казне и одузета имовинска корист
Мешовити и неодређени приходи

771

Меморандумске ставке за рефундацију расхода
Меморандумске ставке за рефундацију расхода

5.000.000
5.000.000

813

Примања од продаје нефинансијске имовине
Примања од продаје основних средстава
Примањa од продаје осталих основних средстава

8.000.000
8.000.000
8.000.000

71

73

74

77
8
81

893.263.000
100.000
31.500.000
861.663.000
2.073.196.000
475.166.000
1.507.030.000
1.000.000
90.000.000

82
821

Примањa од продаје робних резерви
Примањa од продаје робних резерви

921

Примања од задуживања и продаје финансијске имовине
Примања од продаје финансијске имовине
Примања од продаје домаће финансијске имовине

9
92
II

ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА

Екон.
клас.
1
7
711000
711110
711120
711140
711190
712000

Порези на доходак, добит и капиталне добитке
Порез на зараде
Порез на приходе од самосталних делатности
Порез на приходе од имовине
Порез на друге приходе
Укупно 711000
Порез на фонд зарада
Порези на имовину
Порез на имовину
Порез на наслеђе и поклон
Порез на капиталне трансакције
Порез на акције на име и уделе
Укупно 713000

714000
714441
714513
714514

Порез на добра и услуге
Средства за противпожарну заштиту
Комунална такса за држање мотор. друм. и прикљ. возила
Годишња такса за друмска моторна возила тракторе и прикључна
возила
Накнаде за коришћење добара од општег интереса
Боравишна такса
Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине
Комунална такса за држање ресторана на води
Укупно 714000

716000
716110

74.075.000
74.075.000
74.075.000
990.948.000

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ОСТАЛИ ИЗВОРИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА И
ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
План за
Н А З И В
2009. годину
2
3
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ
5.936.619.000

713000
713120
713310
713420
713611

714540
714552
714562
714576

0
0

Други порези
Комунална такса на фирму
Укупно 716000

1.730.000.000
130.000.000
156.000.000
236.500.000
2.252.500.000
3.000.000
256.000.000
11.000.000
237.000.000
5.000.000
509.000.000
550.000
31.000.000
80.000.000
30.000.000
8.000.000
1.000.000
110.000
150.660.000
50.000.000
50.000.000

731000
731141

Донације од иностраних држава
Текуће донације од иностраних држава у корист градова
Укупно 731000

732000
732141

Донације од међународних организација
Текуће донације од међун. организација у корист нивоа градова
Укупно 732000

733000
733141
733142
733241

Трансфери од других нивоа власти
Текући трансфери од Републике по Меморандуму
850.163.000
Остали текући трансфери од Републике у корист нивоа градова
11.500.000
Капитални трансфери од других нивоа власти у корист нивоа
градова
0
Укупно 733000
861.663.000
ПРИХОДИ И ПРИМАЊА И ОСТАЛИ ИЗВОРИ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА И
ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА
План за
Н А З И В
2009. годину
2
3
Приходи од имовине
Приходи буџета града од камата на средства консолидованог
рачуна трезора укључена у депозит банака
70.166.000
Приходи од камата на средства корисника буџета града која су
укључена у депозит пословне банке са којом надлежни орган града
закључи уговор о депоновању средстава по виђењу
60.000.000
Дивиденда буџета градова
1.000.000
Комунална такса за коришћење простора за паркирање
14.000.000
Накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта
(земљарина)
330.000.000
Укупно 741000
475.166.000
Приходи од продаје добра и услуга
Приходи од давања у закуп објеката града
90.000.000
Приходи од закупнине за грађ.земљиште у корист нивоа градова
633.230.000
Приходи од давања у закуп непокретности које користе јав. службе
1.800.000
Накнада за уређивање грађевинског земљишта
760.000.000
Приходи градских органа
22.000.000
Укупно 742000
1.507.030.000
Новчане казне и одузета имовинска корист
Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова
1.000.000
Укупно 743000
1.000.000
Мешовити и неодређени приходи
Остали приходи у корист нивоа градова
90.000.000
Укупно 745000
90.000.000
Меморандумске ставке за рефундацију расхода
5.000.000

Екон.
клас.
1
741000
741141
741142
741241
741532
741534
742000
742142
742143
742152
742253
742341
743000
743341
745000
745141
771000
8
813000

ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ
Примањa од продаје осталих основних средстава

100.000
100.000
31.500.000
31.500.000

8.000.000

813141

Примања од продаје осталих основ.средст. у корист нивоа градова
Укупно 813000

821000
821140

Примањa од продаје робних резерви
Примања од продаје робних резерви у корист нивоа градова
Укупно 821000

9

8.000.000
8.000.000
0
0

ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

921000
921540
921941

74.075.000

Примања од продаје домаће финансијске имовине
Примања од отплате кредита домаћим јавним нефинансијским
институцијама у корист нивоа градова
Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист
нивоа градова
Укупно 921000
УКУПНО:
ПРЕНЕТА НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА

46.588.000
27.487.000
74.075.000
6.018.694.000
990.948.000

Укупно планирани расходи и издаци по категоријама износе у динарима:

4
41
42
43
44
45
46
47
48
49

5
51
52
54

Група

Категорија

Класа

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2009. ГОДИНУ

О П И С

Средства из
буџета

Текући расходи
Расходи за запослене
Коришћење услуга и роба
Употреба основних средстава
Отплата камате
Субвенције
Донације и трансфери
Права из социјалног осигурања
Остали расходи
Административни трансфери из
буџета

4.115.451.000
1.498.835.000
743.890.000
5.197.000
20.166.000
464.693.000
863.275.000
222.844.000
195.914.000

Издаци за нефинансијку имовину
Основна средства
Залихе
Природна имовинa

2.756.603.000
2.393.452.000
13.151.000
300.000.000

100.637.000

Издаци из
сопствених
прихода
буџетских
корисника

Укупна
средства

640.773.000 4.756.224.000
254.921.000 1.753.756.000
374.893.000 1.118.783.000
1.786.000
6.983.000
90.000
20.256.000
0
464.693.000
150.000
863.425.000
0
222.844.000
8.933.000
204.847.000
0

100.637.000

437.938.000 3.194.541.000
435.338.000 2.828.790.000
2.600.000
15.751.000
0
300.000.000

55

6
61
62

Нефинансијска имовина која се
финансира из средстава за
реализацију Националног
инвестиционог плана

50.000.000

0

50.000.000

Издаци за отплату главнице и
набавку финансијске имовине
Отплата главнице
Набавка финансијске имовине

137.588.000
46.588.000
91.000.000

15.000
15.000
0

137.603.000
46.603.000
91.000.000

УКУПНО:

7.009.642.000 1.078.726.000 8.088.368.000

Група

Категорија

Класа

Укупно планирани расходи и издаци према економској класификацији износе у динарима:

4
41
411
412
413
414
415
416
417
42

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2009. ГОДИНУ
Издаци из
сопствених
Средства из
О П И С
прихода
буџета
буџетских
корисника
Текући расходи
Расходи за запослене
Плате, додаци и накнаде запослених
(зараде)
Социјални доприноси на терет
послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Посланички додатак

Коришћење услуга и роба
421 Стални трошкови

Укупна
средства

4.115.451.000
1.498.835.000

640.773.000
254.921.000

4.756.224.000
1.753.756.000

1.165.058.000

199.520.000

1.364.578.000

208.570.000
27.530.000
44.464.000
11.117.000

36.614.000
422.000
7.433.000
5.710.000

245.184.000
27.952.000
51.897.000
16.827.000

14.108.000
27.988.000

5.222.000
0

19.330.000
27.988.000

743.890.000
208.236.000

374.893.000
19.163.000

1.118.783.000
227.399.000

422
423
424
425
426

10.012.000
99.542.000
257.267.000
37.229.000
131.604.000

7.454.000
101.815.000
174.955.000
5.996.000
65.510.000

17.466.000
201.357.000
432.222.000
43.225.000
197.114.000

5.197.000
0
5.197.000

1.786.000
1.786.000
0

6.983.000
1.786.000
5.197.000

20.166.000
0
20.166.000
0

90.000
70.000
0
20.000

20.256.000
70.000
20.166.000
20.000

464.693.000

0

464.693.000

464.693.000

0

464.693.000

Донације и трансфери
863.275.000
150.000
Донације међународним организацијама
700.000
0
Трансфери осталим нивоима власти
861.052.000
0
Остале донације, дотације и трансфери
1.523.000
150.000
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА ЗА 2009. ГОДИНУ
Издаци из
сопствених
Средства из
О П И С
прихода
буџета
буџетских
корисника
Права из социјалног осигурања
222.844.000
0
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
222.844.000
0

863.425.000
700.000
861.052.000
1.673.000

43

Употреба основних средстава
431 Амортизација некретнина и опреме
434 Употреба природне имовине

44

Отплата камате
441 Отплате домаћих камата
442 Отплата страних камата
444 Пратећи трошкови задуживања

45

Субвенције
451 Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама

46

Група

Категорија

462
463
465

Класа

Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал

47
472
48

49
5
51

Укупна
средства
222.844.000
222.844.000

Остали расходи
481 Донације невладиним организацијама
482 Порези, обавезне таксе и казне
483 Новчане казне и пенали по решењу
судова
484 Накнада штете за повреде или штету
насталу услед елементарних непогода или
других природних узрока

195.914.000
161.884.000
19.980.000

8.933.000
210.000
7.516.000

204.847.000
162.094.000
27.496.000

14.050.000

1.207.000

15.257.000

0

0

0

Административни трансфери из буџета
499 Средства резерве

100.637.000
100.637.000

0
0

100.637.000
100.637.000

Издаци за нефинансијку имовину
Основна средства
511 Зграде и грађевински објекти

2.756.603.000
2.393.452.000
2.225.551.000

437.938.000 3.194.541.000
435.338.000 2.828.790.000
423.035.000 2.648.586.000

512 Машине и опрема
513 Остала основна средства
515 Нематеријална имовина
52

Залихе
521 Робне резерве
523 Залихе робе за даљу продају

54

Природна имовинa
541 Земљиште

55

Нефинансијска имовина која се
финансира из средстава за реализацију
Националног инвестиционог плана
551 Нефинансијска имовина која се
финансира из средстава за реализацију
Националног инвестиционог плана

6
61

62

Издаци за отплату главнице и набавку
финансијске имовине
Отплата главнице
611 Отплата главнице домаћим кредиторима
612 Отплата главнице страним кредиторима
Набавка финансијске имовине
621 Набавка домаће финансијске имовине
УКУПНО:

101.201.000
0
66.700.000

8.230.000
0
4.073.000

109.431.000
0
70.773.000

13.151.000
13.151.000
0

2.600.000
0
2.600.000

15.751.000
13.151.000
2.600.000

300.000.000
300.000.000

0
0

300.000.000
300.000.000

50.000.000

0

50.000.000

50.000.000

0

50.000.000

137.588.000
46.588.000
0
46.588.000

15.000
15.000
15.000
0

137.603.000
46.603.000
15.000
46.588.000

91.000.000
0
91.000.000
0
7.009.642.000 1.078.726.000

91.000.000
91.000.000
8.088.368.000

Члан 4.
Члан 7. мења се и гласи:

функција

2

3

Екон. клас.

Глава

1
1

Број позиције

Раздео

"Средства из буџета у износу од 7.009.642.000 динара и сопствени приходи и примања директних и
индиректних корисника средстава буџета у износу од 1.078.726.000 динара, распоређују се по корисницима и то:

4

5

1
2
2а
3
4
5

411
412
413
414
415
416

6

417

111

О П И С

6
СКУПШТИНА ГРАДА НИША
Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Посланички додатак

Средства из
буџета

Издаци из
сопствених
прихода
буџетских
корисника

Укупна
средства

7

8

9

18.120.000
3.244.000
193.000
160.000
47.000

18.120.000
3.244.000
193.000
160.000
47.000

716.000
21.173.000

716.000
21.173.000

7
8
9

422
423
481

01

01

2
111
10
11
11а
12
13
14

411
412
413
414
415
416

14а
15
16
17

417
422
423
424
01
05
13

470
18

463

01
860
19

481

01

01
05
13

3
3.1

Трошкови путовања
Услуге по уговору
Донације невладиним организацијама
Ова апропријација намењена је за
финансирање редовног рада политичких
странака у складу са законом
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 111:
Извори финансирања:
Приходи из буџета
Свега:
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнaде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Посланички додатак
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Извори финансирања за функцију 111:
Приходи из буџета
Донације од иностраних земаља
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за функцију 111:
Остале делатности
Трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за
финансирање пројеката по посебном
Правилнику
Извори финансирања за функцију 470:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 470:
Рекреација, култура и вере некласификоване
на другом месту
Донације невладиним организацијама
Ова апропријација намењена је за за невладине
организације у складу са Правилником
Извори финансирања за функцију 860:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 860:
Извори финансирања за главу 2.1:
Приходи из буџета
Донације од иностраних земаља
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 2:
УПРАВА ГРАДА
УПРАВА ЗА ГРАЂАНСКА СТАЊА И
ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

500.000
1.500.000
5.284.000

500.000
1.500.000
5.284.000

50.937.000
50.937.000

0
0

50.937.000
50.937.000

50.937.000
50.937.000

0
0

50.937.000
50.937.000

3.695.000
662.000
110.000
546.000
10.000

3.695.000
662.000
110.000
546.000
10.000

34.000
4.000.000
2.130.000
9.000.000
20.000

34.000
4.000.000
2.130.000
9.000.000
20.000

19.731.000
100.000
376.000
20.207.000

0

0

1.000.000

1.000.000
1.000.000

19.731.000
100.000
376.000
20.207.000
1.000.000

0
0

10.000.000

1.000.000
1.000.000
10.000.000

10.000.000
10.000.000

0
0

10.000.000
10.000.000

30.731.000
100.000

0

30.731.000
100.000

376.000
31.207.000

0
0

376.000
31.207.000

130
20
21
22
23

414
421
423
426
01

01

3.2

130
24
25
25а
26
27
28

411
412
413
414
415
416

29
30
31
32
33
34
35

421
422
423
424
426
434
462

36
37

482
499

01
170
38
39

442
612
12

180
40

463

01

01

Опште услуге
Социјална давања запосленима
Стални трошкови
Услуге по уговору
Материјал
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 130:
Извори финансирања за главу 3.1:
Приходи из буџета
Укупно за главу 3.1:
УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ, ИЗВОРНЕ
ПРИХОДЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ И
ЈАВНЕ НАБАВКЕ
Опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Материјал
Употреба природне имовине
Донације и дотације међународним
организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Средства резерве
Ова апропријација намењена је за:
Сталну буџетску резерву
Текућу буџетску резерву
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 130:
Трансакције везане за јавни дуг
Отплата страних камата
Отплата главнице страним кредиторима
Извори финансирања за функцију 170:
Примања од отплате датих кредита и продаје
финансијске имовине
Укупно за функцију 170:
Трансакције општег карактера између
различитих нивоа власти
Трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за:
- финансирање текућег пословања и
програмских активности
- остале намене градским општинама
Извори финансирања за функцију 180:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 180:
Извори финансирања за главу 3.2:
Приходи из буџета

30.200.000
2.593.000
0
254.000

30.200.000
2.593.000
0
254.000

33.047.000
33.047.000

0
0

33.047.000
33.047.000

33.047.000
33.047.000

0
0

33.047.000
33.047.000

423.000.000
75.717.000
12.843.000
8.300.000
4.874.000

423.000.000
75.717.000
12.843.000
8.300.000
4.874.000

12.934.000
6.000.000
4.500.000
20.000.000
160.000
2.000.000
5.197.000

12.934.000
6.000.000
4.500.000
20.000.000
160.000
2.000.000
5.197.000

700.000
800.000
100.637.000

700.000
800.000
100.637.000
0
15.000.000
85.637.000

15.000.000
85.637.000
677.662.000
677.662.000

0
0

20.166.000
46.588.000

677.662.000
677.662.000
20.166.000
46.588.000

66.754.000
66.754.000

0
0

66.754.000
66.754.000

260.852.000

0

260.852.000

257.909.000
2.943.000

257.909.000
2.943.000

260.852.000
260.852.000

0
0

260.852.000
260.852.000

938.514.000

0

938.514.000

12

3.3
010
41

472

42

481

01
020
43

472

01
040
44

472

Примања од отплате датих кредита и продаје
финансијске имовине
Укупно за главу 3.2:
УПРАВА ЗА ДЕЧИЈУ, СОЦИЈАЛНУ И
ПРИМАРНУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
Болест и инвалидност
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Ова апропријација намењена је за
финансирање борачко-инвалидске заштите
Донације невладиним организацијама
Ова апропријација намењена је за
финансирање програмских активности
социјално-хуманитарних организација и права
из проширених видова социјалне заштите
Извори финансирања за функцију 010:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 010:
Старост
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Ова апропријација намењена је за:
- Финансирање припремања и допремања
хране за децу ометену у развоју и стара и
изнемогла лица
- Помоћ у кући
- Дневни боравак за старе особе
Извори финансирања за функцију 020:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 020:
Породица и деца
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Ова апропријација намењена је за:
- Једнократну новчану помоћ за прворођено
дете
- Пакет за новорођенче
- Новчану помоћ за дупле близанце, тројке и
четворке
- Једнократну новчану помоћ за поступак
вантелесне оплодње
- Бесплатну ужину за децу основношколског
узраста
- Бесплатну ужину за децу ометену у развоју у
школи за основно и средње образовање "14.
Октобар" у Нишу
- Трошкове бесплатног сахрањивања
- Накнаде за трошкове сахрањивања избеглим
и прогнаним лицима из средстава буџета
Републике Србије
- Пакете за ђаке прваке
- Бесплатан оброк (Народна кухиња)
- Делимично ослобађање од плаћања
стамбено-комуналних услуга
- Привремени смештај у прихватилишта и
прихватне станице
- Прихватилишта за жртве насиља
- Социјално становање у заштићеним
условима
- Једнократнe помоћи
- Увећану једнократну новчана помоћ

66.754.000
1.005.268.000

0
0

66.754.000
1.005.268.000

1.600.000

1.600.000

10.900.000

10.900.000

12.500.000
12.500.000

0
0

12.500.000
12.500.000

4.100.000

0

4.100.000

3.000.000
1.000.000
100.000

3.000.000
1.000.000
100.000

4.100.000
4.100.000

0
0

4.100.000
4.100.000

190.200.000

0

190.200.000

28.900.000
19.300.000

28.900.000
19.300.000

4.700.000

4.700.000

10.000.000

10.000.000

16.000.000

16.000.000

700.000

700.000

200.000

200.000

100.000
2.000.000
51.000.000

100.000
2.000.000
51.000.000

10.600.000

10.600.000

4.500.000
1.000.000

4.500.000
1.000.000

1.100.000
36.600.000
3.500.000

1.100.000
36.600.000
3.500.000

01
090
45
46
46а
47
48
49
50
51

52
53
54

55
56

411
412
413
415
421
422
423
424

425
426
463

482
512
01

760
57

463

01

01

3.4
130
58

423

01
810
59
60
61
62
63
64

411
412
413
414
415
416

65
66

421
422

Извори финансирања за функцију 040:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 040:
Социјална заштита
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Ова апропријација намењена је за:
- Накнаде за рад Комисије за преглед деце са
сметњама у развоју
- Остале специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за:
- Установу "Центар за социјални рад"
- Установу "Геронтолошки центар"
Порези, обавезне таксе и казне
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 090:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 090:
Здравство некласификовано на другом месту
Трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за
финансирање изградње, одржавање и
опремање здравствених установа
Извори финансирања за функцију 760:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 760:
Извори финансирања за главу 3.3:
Приходи из буџета
Укупно за главу 3.3:
УПРАВА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРУ,
ОМЛАДИНУ И СПОРТ
Опште услуге
Услуге по уговору
Ова апропријација је намењена за
популаризацију омладине и реализацију
пројеката превенције болести зависности
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 130:
Услуге спорта и рекреације
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања

190.200.000
190.200.000

0
0

190.200.000
190.200.000

17.490.000
3.140.000
305.000
130.000
260.000
70.000
200.000
1.220.000

17.490.000
3.140.000
305.000
130.000
260.000
70.000
200.000
1.220.000

1.100.000
120.000
210.000
630.000
16.000.000

1.100.000
120.000
210.000
630.000
16.000.000

13.000.000
3.000.000
100.000
450.000

13.000.000
3.000.000
100.000
450.000

40.205.000
40.205.000

0
0

55.200.000

40.205.000
40.205.000
55.200.000

55.200.000
55.200.000

0
0

55.200.000
55.200.000

302.205.000
302.205.000

0
0

302.205.000
302.205.000

1.984.000

1.984.000

1.984.000
1.984.000

0
0

1.984.000
1.984.000

44.107.000
7.900.000
0
0
0

16.000.000
2.864.000
40.000
1.800.000
2.700.000

60.107.000
10.764.000
40.000
1.800.000
2.700.000

0
36.420.000
0

600.000
2.100.000
2.100.000

600.000
38.520.000
2.100.000

67
68
69
70
71
72
73
74

423
424
425
426
431
441
465
481

75
76
77
78
79

482
511
512
523
611
01
04

820
80
81
82
83
84
85

411
412
413
414
415
416

86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

421
422
423
424
425
426
431
441
481
482
483
511
512
515
523
01
04
13

830
101

423

102

451

Услуге по уговору
Спeцијализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Амортизација некретнина и опреме
Отплате домаћих камата
Остале донације, дотације и трансфери
Донације невладиним организацијама
Ова апропријација намењена је за спортске
организације и школски и рекреативни спорт
Порези, обавезне таксе и казне
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Залихе робе за даљу продају
Отплата главнице домаћим кредиторима
Извори финансирања за функцију 810:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника:
Укупно за функцију 810:
Услуге културе
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Амортизација некретнина и опреме
Отплата домаћих камата
Донације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Залихе робе за даљу продају
Извори финансирања за функцију 820:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за функцију 820:
Услуге емитовања и издаваштва
Услуге по уговору
Ова апропријација намењена је за услуге
информисања јавности
Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Ова апропријација намењена је за:
- преузимање дуга и обавеза ЈП "Нишфилм"
- реорганизацију ЈП "Нишфилм"
- финансирање програмских активности ЈП
"Нишка телевизија"
Извори финансирања за функцију 830:

0
1.910.000
4.382.000
450.000
0
0
0
135.000.000

4.010.000
921.000
1.000.000
3.765.000
1.664.000
20.000
150.000
0

4.010.000
2.831.000
5.382.000
4.215.000
1.664.000
20.000
150.000
135.000.000

0
47.100.000
9.665.000
0
0

600.000
0
0
1.200.000
15.000

600.000
47.100.000
9.665.000
1.200.000
15.000

286.934.000

41.549.000
41.549.000

286.934.000
41.549.000
328.483.000

260.220.000
46.580.000
5.344.000
1.732.000
2.060.000

7.614.000
1.352.000
65.000
2.563.000
1.160.000

267.834.000
47.932.000
5.409.000
4.295.000
3.220.000

0
20.948.000
1.718.000
31.000.000
30.000.000
3.944.000
5.000.000
0
0
0
370.000
50.000
40.000.000
19.000.000
5.100.000
0

547.000
6.548.000
2.665.000
13.239.000
171.763.000
1.412.000
3.998.000
102.000
50.000
110.000
1.026.000
172.000
10.035.000
2.890.000
4.073.000
500.000

547.000
27.496.000
4.383.000
44.239.000
201.763.000
5.356.000
8.998.000
102.000
50.000
110.000
1.396.000
222.000
50.035.000
21.890.000
9.173.000
500.000

231.884.000

467.066.000
231.884.000

231.884.000

6.000.000
704.950.000

286.934.000

467.066.000
6.000.000
473.066.000
20.000.000

20.000.000

93.000.000

93.000.000

55.000.000
3.000.000

55.000.000
3.000.000

35.000.000

35.000.000

01
911
103
104
104а
105
106
107

411
412
413
414
415
416

108
109
110
111

421
422
423
424

112
113
114
115
116
117

425
426
482
483
511
512
01
04

912
118

463

01
920
119

463

01
950
120

463

121

472

Приходи из буџета
Укупно за функцију 830:
Предшколско образовање
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Ова апропријација намењена је за:
- Медицинске услуге
- Фестивал за децу "Златна пчелица"
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 911:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника:
Укупно за функцију 911:
Основно образовање
Трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за:
- Текуће расходе (социјална давања, накнаде
за запослене, јубиларне награде, стални
трошкови, трошкови путовања, услуге по
уговору, специјализоване услуге и материјал)
- Текуће поправке и одржавање
- Зграде и грађевинске објекте
- Машине и опрему
Извори финансирања за функцију 912:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 912:
Средње образовање
Трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за:
- Текуће расходе (социјална давања, накнаде
за запослене, јубиларне награде, стални
трошкови, трошкови путовања, услуге по
уговору, специјализоване услуге и материјал)
- Текуће поправке и одржавање
- Зграде и грађевинске објекте
- Машине и опрему
Извори финансирања за функцију 920:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 920:
Образовање које није дефинисано нивоом
Трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за трошкове
путовања ученика по одлуци и закону
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Ова апропријација намењена је за подстицајна

113.000.000
113.000.000

0
0

113.000.000
113.000.000

244.805.000
43.821.000
6.097.000
2.181.000
3.070.000

156.900.000
28.086.000

401.705.000
71.907.000
6.097.000
3.381.000
4.470.000

0
42.417.000
219.000
1.527.000
818.000

2.500.000
7.350.000
1.200.000
3.280.000
500.000

328.000
490.000
6.000.000
99.183.000
0
0
31.050.000
12.260.000

300.000
200.000
2.600.000
51.500.000
5.000.000
500.000
0
4.890.000

2.500.000
49.767.000
1.419.000
4.807.000
1.318.000
0
628.000
690.000
8.600.000
150.683.000
5.000.000
500.000
31.050.000
17.150.000

266.906.000
266.906.000

493.448.000
266.906.000
760.354.000

1.200.000
1.400.000

493.448.000
493.448.000
326.690.000

326.690.000

207.000.000
10.100.000
90.210.000
19.380.000

207.000.000
10.100.000
90.210.000
19.380.000

326.690.000
326.690.000

0
0

326.690.000
326.690.000

171.020.000

171.020.000

104.000.000
9.650.000
42.200.000
15.170.000

104.000.000
9.650.000
42.200.000
15.170.000

171.020.000
171.020.000

0
0

171.020.000
171.020.000

4.300.000

4.300.000

21.700.000

21.700.000

средства за талентоване ученике и студенте
01
960
122
123
124
125
126
127
128
129
130

411
412
413
414
415
421
422
423
424

131
132
133

425
426
472

134
135
136
137

482
483
511
512
01
04

980
138
139
139а
140
141

411
412
413
415
416

142
143
144
145
146
147
148
149

421
422
423
424
425
426
482
512
01
04

01
04
13

Извори финансирања за функцију 950:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 950:
Помоћне услуге у образовању
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Ова апропријација намењена је за:
- Медицинске услуге
- Фестивал дечије музике "Мајска песма"
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Накнаде за социјалну заштиту из буџета
Ова апропријација намењена је за регресирање
трошкова боравка деце у дечијем
одмаралишту у Дивљани
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 960:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника:
Укупно за функцију 960:
Образовање некласификовано на другом
месту
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
Машине и опрема
Извори финансирања за функцију 980:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника:
Укупно за функцију 980:
Извори финансирања за главу 3.4:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника:
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за главу 3.4:

26.000.000
26.000.000

0
0

26.000.000
26.000.000

20.527.000
3.675.000
560.000
295.000
272.000
2.487.000
0
0
610.000

7.483.000
1.339.000
107.000
0
0
160.000
214.000
214.000
214.000

28.010.000
5.014.000
667.000
295.000
272.000
2.647.000
214.000
214.000
824.000

0
610.000
418.000
1.640.000
5.244.000

107.000
107.000
0
0
0

107.000
717.000
418.000
1.640.000
5.244.000

1.000.000
2.000.000
5.000.000
1.300.000

0
0
0
0

1.000.000
2.000.000
5.000.000
1.300.000

45.028.000

9.731.000
9.731.000

45.028.000
9.731.000
54.759.000

4.632.000
830.000
114.000
39.000

3.871.000
693.000
0
0

8.503.000
1.523.000
114.000
39.000

0
1.745.000
0
100.000
0
0
280.000
0
280.000

165.000
1.000.000
700.000
2.100.000
100.000
200.000
2.900.000
400.000
0

165.000
2.745.000
700.000
2.200.000
100.000
200.000
3.180.000
400.000
280.000

12.129.000
12.129.000

8.020.000
12.129.000
20.149.000

562.199.000

1.939.190.000
562.199.000

562.199.000

6.000.000
2.507.389.000

45.028.000

8.020.000
8.020.000
1.939.190.000
6.000.000
1.945.190.000

3.5
130
150

423

151

424

01
133
152
153
154
155
156
157

411
412
413
414
415
416

158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168

421
422
423
424
425
426
482
483
511
512
515
01
04

451
169

170
171

451

512
515

01

УПРАВА ЗА КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И
САОБРАЋАЈ
Опште услуге
Услуге по уговору
Ова апропријација је намењена за ангажовање
стручног консултанта
Специјализоване услуге
Ова апропријација намењена је за:
- фонтане
- набавку и постављање табли са називима
улица и тргова
- кровне ознаке за такси превоз
- накнаде члановима Комисије за технички
преглед изведених радова на периодичном
одржавању јавног пута
- налепнице за плаву зону
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 130:
Остале опште услуге
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Порези, обавезне таксе и казне
Новчане казне и пенали по решењу судова
Зграде и грађевински објекти
Машине и опрема
Нематеријална имовине
Извори финансирања за функцију 133:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника:
Укупно за функцију 133:
Друмски транспорт
Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Ова апропријација намењена је за:
- јавни превоз
- капиталне субвенције ЈП "Аеродром Ниш"
Ниш
Машине и опрема
Нематеријална имовина
Ова апропријација намењена је за увођење
електронских дисплејева за информисање
путника у информационом систему јавног
градског и приградског превоза путника
Извори финансирања за функцију 451:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 451:

5.000.000

5.000.000

5.104.000

5.104.000

2.469.000

2.469.000

535.000
1.000.000

535.000
1.000.000

1.000.000
100.000

1.000.000
100.000

10.104.000
10.104.000

0
0

10.104.000
10.104.000

93.453.000
16.730.000
1.435.000
804.000
394.000

6.000.000
1.974.000
210.000
1.720.000
370.000

99.453.000
18.704.000
1.645.000
2.524.000
764.000

0
11.123.000
235.000
1.389.000
105.000
700.000
2.065.000
1.710.000
2.000.000
0
1.000.000
600.000

670.000
1.050.000
200.000
4.050.000
150.000
500.000
1.116.000
370.000
535.000
13.000.000
0
0

670.000
12.173.000
435.000
5.439.000
255.000
1.200.000
3.181.000
2.080.000
2.535.000
13.000.000
1.000.000
600.000

133.743.000

31.915.000
31.915.000

133.743.000
31.915.000
165.658.000

261.000.000

0

261.000.000

133.743.000

240.000.000

240.000.000

21.000.000
0
0

21.000.000
0
0

261.000.000
261.000.000

0
0

261.000.000
261.000.000

560
172

424

173

512

01
13

620
174

175

424

451

176

465

177

481

178

511

Заштита животне средине
некласификована на другом месту
Специјализоване услуге
Ова апропријација намењена је за реализацију
Пројекта хватања паса и мачака луталица
Машине и опрема
Ова апропријација намењена је за:
- реализацију Пројекта формирања еколошке
зоне у Нишу
- реализацију Пројекта уређивања и
спречавања дивљих депонија
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за функцију 560:
Развој заједнице
Специјализоване услуге
Ова апропријација намењена је за:
- израду плана развоја енергетике за подручје
града Ниша
- уређење мемораијалних и спомен паркова по
Посебном програму развоја локалне
инфраструктуре коришћењем средстава
остварених приватизацијом предузећа са
територије Града Ниша коју реализује ЈКП
"Медиана"
Одржавање и развој комуналне
инфраструктуре
Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Ова апропријација намењена је за:
Текуће субвенције
- ЈКП "Градска топлана" по Споразуму о
поравнању
- ЈКП "Наисус" Ниш по Уговору
Капиталне субвенције
- ЈКП "Наисус" Ниш за трајну санацију
система водоснабдевања "Љуберађа - Ниш"
Капиталне субвенције из средстава од
приватизације по Одлуци и Посебном
програму
- KFW III "Топлана"
- електроенергетска инфраструктура у граду и
на селима коју реализује ЈП "Дирекција за
изградњу града Ниша"
- објекти водоснабдевања у II, III и IV
висинској зони према предлогу ЈКП "Наисус"
које реализује ЈКП "Наисус"
Остале донације, дотације и трансфери
Ова апропријација намењена је за завршетак
радова на Саборној цркви по Посебном
програму развоја локалне инфраструктуре
коришћењем средстава остварених
приватизацијом предузећа са територије града
Ниша
Донације невладиним организацијама
Ова апропријација намењена је за реализацију
Пројекта "Зоне унапређеног пословања Нишка варош" (БИД - зона)
Зграде и грађевински објекти

6.345.000

6.345.000

26.476.000

26.476.000

9.096.000

9.096.000

17.380.000
6.345.000

17.380.000
6.345.000

26.476.000
32.821.000

0

26.476.000
32.821.000

128.000

128.000

0

0

128.000

128.000

83.693.000

83.693.000

20.000.000
10.000.000

20.000.000
10.000.000

36.000.000

36.000.000

3.761.000

3.761.000

12.044.000

12.044.000

1.888.000
1.523.000

1.888.000
1.523.000

700.000

700.000

2.009.051.000

400.000.000

2.409.051.000

179

621

01
04
13
14

01
04
13
14

3.6
130
180

424

181

511

Ова апропријација намењена је за:
- реализацију Програма уређивања
грађевинског земљишта и изградње
- реализацију Програма одржавања комуналне
инфраструктуре
- завршетак започетих објеката од виталног
значаја за развој града и изградњу објеката
комуналне инфраструктуре на територији
града Ниша по Посебном програму који
реализује ЈП "Дирекција за изградњу града
Ниша"
- завршетак започетих објеката од виталног
значаја за развој града и изградњу објеката
комуналне инфраструктуре на територији
града Ниша по Посебном програму који
реализује ЈКП "Градска топлана"
- саобраћајнице, инфраструктуру, завршетак
мостова са прилазима новоизграђеним
мостовима по Посебном програму, који
реализује ЈП "Дирекција за изградњу града
Ниша"
- почетна средства за изградњу моста у
Лалинцу по Посебном програму, који се
реализује преко ЈП "Дирекција за изградњу
града Ниша"
- финансирање развоја инфраструктуре по
посебној Одлуци Скупштине града
- наставак реализације Програма уређивања из
2004. године по Одлуци о распоређивању
средстава од приватизације
- депонију на Бубњу
Набавка домаће финансијске имовине
Ова апропријација намењена је за оснивачки
улог града за оснивање "НАИС-ГАС" А.Д.
Ниш
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Неутрошена средства приватизације из
ранијих година
Укупно за функцију 620:
Извори финансирања за главу 3.5:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Неутрошена средства приватизације из
ранијих година
Укупно за главу 3.5:
УПРАВА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ
Опште услуге
Специјализоване услуге
Ова апропријација намењена је за израду
аката о урбанистичким условима и извода из
планова за објекте инфраструктуре за потребе
града Ниша
Зграде и грађевински објекти

890.000.000

400.000.000

1.290.000.000

862.221.000

862.221.000

43.981.000

43.981.000

48.000.000

48.000.000

25.601.000

25.601.000

5.136.000

5.136.000

108.755.000

108.755.000

5.646.000
19.711.000
1.000.000

5.646.000
19.711.000
1.000.000

1.296.187.000
400.000.000
551.221.000
248.687.000
2.096.095.000

551.221.000
400.000.000

248.687.000
2.496.095.000

431.915.000

1.707.379.000
431.915.000

1.707.379.000
577.697.000
248.687.000
2.533.763.000

1.296.187.000
400.000.000

577.697.000
431.915.000

248.687.000
2.965.678.000

4.406.000

4.406.000

42.500.000

42.500.000

182

541
01

01

3.7
130
183
184
185

186
187
188

421
423
424

425
482
541

01
620
188а

511

01

01

3.8
130
189

421

190

423

Ова апропријација је намењена за:
- Реализацију стамбене стратегије града и
пројеката социјалног становања
- Реализацију ADENDUMA SIRP програма
UN HABITAT
- Реализацију Пројекта изградње објеката
колективног становања за решавање стамбеног
проблема мештана села Мрамор и Крушце
Земљиште
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 130:
Извори финансирања за главу 3.6:
Приходи из буџета
Укупно за главу 3.6:
УПРАВА ЗА ИМОВИНУ И
ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Опште услуге
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Ова апропријација намењена је за:
- за геодетске услуге
- реализацију послова градске инспекције у
оквиру надлежности
Текуће поправке и одржавање
Порези, обавезне таксе и казне
Земљиште
Ова апропријација је намењена за:
- исплату накнаде по споразумима и судским
решењима у поступку експропријације и
изузимања грађевинског земљишта и за
накнаду по одредбама Закона о враћању
пољопривредног земљишта
- прибављање земљишта за изградњу станова
за социјално становање
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 130:
Развој заједнице
Зграде и грађевински објекти
Ова апропријација намењена је за куповину
станова по Одлуци Скупштине Града
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 620:
Извори финансирања за главу 3.7:
Приходи из буџета
Укупно за главу 3.7:
УПРАВА ЗА ПРИВРЕДУ, ОДРЖИВИ
РАЗВОЈ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
Опште услуге
Стални трошкови
Ова апропријација намењена је за трошкове
складишнине
Услуге по уговору

42.500.000

42.500.000

0

0

0
0

0
0

46.906.000
46.906.000

0
0

46.906.000
46.906.000

46.906.000
46.906.000

0
0

46.906.000
46.906.000

17.158.000
344.000
6.380.000

17.158.000
344.000
6.380.000

280.000

280.000

6.100.000
4.630.000
16.000.000
300.000.000

6.100.000
4.630.000
16.000.000
300.000.000

292.500.000

292.500.000

7.500.000

7.500.000

344.512.000
344.512.000

0

12.000.000

344.512.000
344.512.000
12.000.000

12.000.000
12.000.000

0

12.000.000
12.000.000

356.512.000
356.512.000

0
0

356.512.000
356.512.000

1.000.000

1.000.000

650.000

650.000

191

424

01
473
192
193
193а
194
195
196

411
412
413
414
415
416

197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

421
422
423
425
426
431
444
482
512
523
01
04

490
207

424

208

463

209

512

210

515

211

521
01
06
07
13

Специјализоване услуге
Ова апропријација намењена је за:
- трошкове евапорације
- трошкове фумигације
Извори финансирања за функцију 130:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 130:
Туризам
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Амортизација некретнина и опреме
Пратећи трошкови задуживања
Порези, обавезне таксе и казне
Машине и опрема
Залихе робе за даљу продају
Извори финансирања за функцију 473:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника:
Укупно за функцију 473:
Економски послови некласификовани на
другом месту
Специјализоване услуге
Ова апропријација намењена је за:
- пројекте које финансирају Европска унија,
Влада Републике Србије, ресорна
министарства и град
- реализацију јавних радова
- реализацију пројеката и студије
изводљивости које суфинансира Град Ниш
Трансфери осталим нивоима власти
Ова апропријација намењена је за реализацију
пројеката са тржиштем рада
Машине и опрема
Ова апропријација намењена је за пројекте
које финансирају Европска унија, Влада
Републике Србије, ресорна министарства и
град
Нематеријална имовина
Ова апропријација намењена је за пројекте
које финансирају Европска унија, Влада
Републике Србије, ресорна министарства и
град
Робне резерве
Извори финансирања за функцију 490:
Приходи из буџета
Донације од међународних организација
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година

207.000

207.000

30.000
177.000

30.000
177.000

1.857.000
1.857.000

0
0

1.857.000
1.857.000

5.520.000
990.000
161.000
0
61.000

1.652.000
306.000
150.000
80.000

7.172.000
1.296.000
161.000
150.000
141.000

0
1.486.000
75.000
2.685.000
45.000
102.000
0
0
0
70.000
0

700.000
500.000
250.000
2.140.000
70.000
252.000
20.000
20.000
80.000
450.000
900.000

700.000
1.986.000
325.000
4.825.000
115.000
354.000
20.000
20.000
80.000
520.000
900.000

7.570.000
7.570.000

11.195.000
7.570.000
18.765.000

11.195.000
11.195.000
151.000.000

151.000.000

36.000.000
25.000.000

36.000.000
25.000.000

90.000.000
25.990.000

90.000.000
25.990.000

6.000.000

6.000.000

23.000.000

23.000.000

13.151.000

13.151.000

161.990.000
32.500.000
11.500.000

161.990.000
32.500.000
11.500.000

13.151.000

13.151.000

560
212

423

213

424

01
13

620
214

551

215

621

01
14

01
04
06
07
13
14

3.9
421
216

423

217

424

Укупно за функцију 490:
Заштита животне средине
некласификована на другом месту
Услуге по уговору
Ова апропријација намењена је за накнаду
члановима техничких комисија
Специјализоване услуге
Ова апропријација намењена је за:
- дезинсекцију и дератизацију
- реализацију Програма мерења буке
- Програм мерења аерозагађења
- Пројекат мониторинга аерополена на
територији града Ниша
- мониторинг праћење радиоактивности у
животној средини
- испитивање квалитета земљишта
- испитивање квалитета воде реке Нишаве
- програм израде катастра загађивача воде,
ваздуха и земљишта (I фаза-методологија, база
података и др.)
- реализацију програма ЛЕАП
- остале пројекте по одлуци Скупштине Града
Ниша
Извори финансирања за функцију 560:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за функцију 560:
Развој заједнице
Нефинансијска имовина која се финансира из
средстава за реализацију Националног
инвестиционог плана
Набавка домаће финансијске имовине
Ова апропријација намењена је за оснивачки
улог града за оснивање Фонда за развој
предузетништва, а која ће се финансирати
средствима од приватизације
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Неутрошена средства приватизације из
ранијих година
Укупно за функцију 620:
Извори финансирања за главу 3.9:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Донације од међународних организација
Донације од осталих нивоа власти
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Неутрошена средства приватизације из
ранијих година
Укупно за главу 3.8:
УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ
СЕЛА
Пољопривреда
Услуге по уговору
Ова апропријација намењена је за накнаду за
рад чланова комисије
Специјализоване услуге

219.141.000

0

219.141.000

510.000

510.000

37.083.000

37.083.000

5.276.000
3.284.000
3.804.000

5.276.000
3.284.000
3.804.000

882.000

882.000

1.200.000
1.000.000
600.000

1.200.000
1.000.000
600.000

500.000
0

500.000
0

20.537.000

20.537.000

20.556.000

20.556.000

17.037.000
37.593.000

0

17.037.000
37.593.000

50.000.000
90.000.000

50.000.000
90.000.000

12.000.000

12.000.000

128.000.000
140.000.000

0

128.000.000
140.000.000

7.570.000
0
0

207.598.000
7.570.000
32.500.000
11.500.000

207.598.000
32.500.000
11.500.000
30.188.000
128.000.000
409.786.000

30.188.000
0
7.570.000

128.000.000
417.356.000

650.000

650.000

11.500.000

11.500.000

218

219

451

511
01
13

620
220
221
221а
222
223

411
412
413
415
416

224
225
226
227
228
229
230
231

421
422
423
424
425
426
481
482
01
04

01
04
13

3.10
130
232
233
234
235
236
237

421
423
424
425
426
511

238
239

512
515

Ова апропријација намењена је за:
- уништавање коровске биљке амброзија на
територији града
- заштиту и уређење пољопривредног
земљишта по Посебном програму
Субвенције јавним нефинансијским
предузећима и организацијама
Ова апропријација намењена је за:
- реализацију Програма Фонда за развој
пољопривреде
- Карантин за смештај животиња у
унутрашњем промету
Зграде и грађевински објекти
Извори финансирања за функцију 421:
Приходи из буџета
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за функцију 421:
Развој заједнице
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Стални трошкови
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Донације невладиним организацијама
Порези, обавезне таксе и казне
Извори финансирања за функцију 620:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника:
Укупно за функцију 620:
Извори финансирања за главу 3.9:
Приходи из буџета
Сопствени приходи буџетских корисника
Нераспоређени вишак прихода из ранијих
година
Укупно за главу 3.9:
СЛУЖБА ЗА ОДРЖАВАЊЕ И
ИНФОРМАТИЧКО-КОМУНИКАЦИОНЕ
ТЕХНОЛОГИЈЕ
Опште услуге
Стални трошкови
Услуге по уговору
Специјализоване услуге
Текуће поправке и одржавање
Материјал
Зграде и грађевински објекти
Ова апропријација намењена је за капиталну
изградњу објеката
Машине и опрема
Нематеријална имовине
Извори финансирања за функцију 130:

2.500.000

2.500.000

9.000.000

9.000.000

27.000.000

27.000.000

25.000.000

25.000.000

2.000.000
0

2.000.000
0

39.150.000

39.150.000

0
39.150.000

0

0
39.150.000

3.660.000
656.000
83.000
29.000

0
0
0
0

3.660.000
656.000
83.000
29.000

0
49.000
0
0
71.000
0
0
0
0

40.000
455.000
125.000
72.782.000
1.307.000
214.000
1.979.000
100.000
40.000

40.000
504.000
125.000
72.782.000
1.378.000
214.000
1.979.000
100.000
40.000

77.042.000
77.042.000

4.548.000
77.042.000
81.590.000

77.042.000

43.698.000
77.042.000

77.042.000

0
120.740.000

4.548.000
4.548.000
43.698.000
0
43.698.000

64.550.000
2.000.000
200.000
16.900.000
20.000.000
38.850.000

64.550.000
2.000.000
200.000
16.900.000
20.000.000
38.850.000

24.700.000
38.000.000

24.700.000
38.000.000

01

01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 130:
Извори финансирања за главу 3.12:
Приходи из буџета
Укупно за главу 3.10:
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 3:

4
330
240
241
241а
242
243
244

411
412
413
414
415
416

245
246

422
423
01

01

5
330
247
248
248а
249
250
251

411
412
413
414
415
416

252
253
254

422
423
483
01

01

6
111
255
256
256а
257
258
259

411
412
413
414
415
416

260
261
262

417
422
423

ЗАШТИТНИК ГРАЂАНА
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 330:
Извори финансирања за раздео 4:
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 4:
ГРАДСКО ЈАВНО
ПРАВОБРАНИЛАШТВО
Судови
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Новчане казне и пенали по решењу судова
Извори финансирања за функцију 330:
Приходи из буџета
Укупно за функцију 330:
Извори финансирања за раздео 5:
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 5:
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Извршни и законодавни органи
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде)
Социјални доприноси на терет послодавца
Накнаде у натури
Социјална давања запосленима
Накнаде трошкова за запослене
Награде запосленима и остали посебни
расходи
Посланички додатак
Трошкови путовања
Услуге по уговору
Извори финансирања за функцију 111:

205.200.000
205.200.000

0
0

205.200.000
205.200.000

205.200.000
205.200.000

0
0

205.200.000
205.200.000

6.881.575.000

1.078.726.000

7.960.301.000

2.574.000
461.000
38.000
37.000
32.000

2.574.000
461.000
38.000
37.000
32.000

69.000
65.000
120.000

69.000
65.000
120.000

3.396.000
3.396.000

0
0

3.396.000
3.396.000

3.396.000
3.396.000

0
0

3.396.000
3.396.000

9.102.000
1.630.000
121.000
162.000
52.000

9.102.000
1.630.000
121.000
162.000
52.000

169.000
170.000
500.000
10.000.000

169.000
170.000
500.000
10.000.000

21.906.000
21.906.000

0
0

21.906.000
21.906.000

21.906.000
21.906.000

0
0

21.906.000
21.906.000

14.153.000
2.534.000
126.000
47.000
47.000

14.153.000
2.534.000
126.000
47.000
47.000

186.000
2.815.000
330.000
383.000

186.000
2.815.000
330.000
383.000

01

01

Приходи из буџета
Укупно за функцију 111:
Извори финансирања за раздео 6:
Приходи из буџета
УКУПНО ЗА РАЗДЕО 6:
УКУПНИ РАСХОДИ:

20.621.000
20.621.000

0
0

20.621.000
20.621.000

20.621.000
20.621.000

0
0

20.621.000
20.621.000

7.009.642.000

1.078.726.000

8.088.368.000

Члан 5.
У члану 19. износ "130.000.000", замењује се износом
"85.637.000".
Члан 6.
Члан 32. мења се и гласи:
"Корисници буџетских средстава не могу засновати радни
однос на одређено и неодређено време, нити ангажовати лица по основу
уговора о делу и уговора о обављању привремених и повремених послова,
до краја 2009. године, без претходне сагласности градоначелника".
Члан 7.
Ову одлуку доставити министру финансија и објавити у
"Службеном листу Града Ниша".

Члан 8.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања
у "Службеном листу Града Ниша".

Број: ____________
У Нишу, _________ 2009. године

СКУПШТИНА ГРАДА НИША

ПРЕДСЕДНИК,
Проф. др Миле Илић

О бразложење
I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Основ за доношење Одлуке о изменама и допунама Одлуке о
буџету Града Ниша за 2009. годину, садржан је у одредбама члана 29.
Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 9/02, 87/02,
61/05, 66/05, 62/06, 85/06 и 86/06) којим је прописано да, ако се у току
фискалне године донесе закон или други пропис који за резултат има
смањивање планираних прихода или примања, или повећање планираних
расхода или издатака, доноси се одлука којом се утврђују додатни приходи
или примања, или умањење расхода или издатака, у циљу уравнотежења
буџета путем допунског буџета.
Имајући у виду дубину, размере, као и последице глобалне
економске кризе на економску ситуацију у Републици Србији, Влада
Републике Србије била је приморана да на самом почетку фискалне 2009.
године приступи припреми предлога за измену Закона о буџету Републике
Србије за 2009. годину. Ово стога што се морало извршити значајно
фискално прилагођавање изазвано огромним смањењем прихода буџета
Републике Србије које је довело у питање извршење преузетих обавеза
буџетом за 2009. годину, а све због битно измењених претпоставки из
Меморандума о буџету и економској и фискалној политици за 2009.
годину, са пројекцијама за 2010. и 2011. годину на којима је сачињен буџет
за 2009. годину.
Ефекти глобалне економске кризе неминовно и непосредно су
се одразили и на приходе и примања буџета јединица локалне самоуправе
па самим тим и Града Ниша. При том је од посебног значаја смањење
трансферних средстава општинама и градовима за 14.950.000.000 динара,
или за 36,70%, односно са првобитно планираних 40.731.000.000 динара на
25.781.000.000 динара путем Закона о изменама и допунама Закона о
буџету Републике Србије ("Службени гласник РС", број 31/09), а у склопу
укупног смањења расхода буџета Републике Србије за 2009. годину. То је
уједно и кључни разлог за неопходност доношења допунског буџета Града
Ниша за 2009. годину, јер је овакво смањење ненаменског трансфера
јединицама локалне самоуправе имало за последицу смањење трансферних
средстава Граду Нишу са првобитних 1.390.746.000 динара на 850.163.000
динара, или за 38,87%, односно за 540.583.000 динара, путем ревидираног
Меморандума о буџету, а уз то је било потребно извршити и сва неопходна
прилагођавања на приходној и расходној страни ради уравнотежења
буџета Града Ниша.
На расходној страни превасходно су смањени текући расходи,
који не угрожавају функционисање директних и индиректних корисника
буџета и део су укупне политике смањења јавних расхода, као и капитални
инвестициони расходи за који је утврђен нижи ниво приоритета и чија
реализација следи након побољшања укупне економске ситуације.

II ПРИХОДИ И ПРИМАЊА
Приходи и примања буџета Града Ниша су овом одлуком
планирани у укупном износу од 7.009.642.000 динара са пренетим
неутрошеним средствима из 2008. године од 990.948.000 динара, што је за
6,85% мање у односу на првобитно планиране приходе. При том је без
пренетих средстава планирано 6.018.694.000 динара, или за 10,37% мање у
односу на првобитно планираних 6.715.290.000 динара, док су пренета
неутрошена средства из 2008. године планирана у износу од 990.948.000
динара, што је за 22,31% више у односу на првобитно планираних
810.211.000 динара.
Структуру прихода и примања буџета Града Ниша чине:
текући приходи, примања од продаје нефинансијске имовине и примања од
задуживања и продаје финансијске имовине.
Овом одлуком текући приходи буџета Града Ниша планирани
су у износу од 5.936.619.000 динара, односно за 10,39% мање у односу на
6.624.702.000 динара првобитно планираних, или за 688.083.000 динара
мање.
У оквиру текућих прихода планирано је смањење: пореза на
капиталне трансакције за 29,67% или за 100.000.000 динара, због смањења
промета непокретности проузрокованог рецесијом; боравишне таксе за
31,62% или за 3.700.000 динара, због смањења туристичког промета;
комуналне таксе за фирму за 44,45%, или за 40.000.000 динара, услед
недоношења нове одлуке о комуналним таксама и задржавања постојећег
нивоа комуналних такси, као и ради избегавања додатног оптерећења
обвезника комуналне таксе (правних лица и предузетника) у условима
настале економске кризе и погоршаних услова привређивања; текућег
ненаменског трансфера од Републике за 38,87%, или за 540.583.000
динара; капиталних трансфера од Републике за 100,00%, или за 30.000.000
динара, јер ће ова средства намењена санацији и рекултивацији депоније
на Бубњу Република директно преносити извођачима радова; прихода од
давања у закуп објеката Града за 16,51%, или за 17.800.000 динара, услед
смањења прихода који се остварују у овој години; прихода градских органа
за 18,52%, или за 5.000.000 динара, због неблаговременог доношења
одлуке о градским таксама, док је једино повећање текућих прихода
планирано код осталих прихода у корист нивоа градова за 900,00%, или за
80.000.000 динара више, првенствено за наплату потраживања Града Ниша
према Унион банци по извршној судској одлуци.
Код примања од продаје нефинансијске имовине планирано је
смањење примања од продаје основних средстава за 27,27% или за
3.000.000 динара услед смањења обима продаје имовине Града Ниша.

Код примања од задуживања и продаје финансијске имовине
планирано је смањење примања од приватизације за 8,38%, или за
2.513.000 динара, услед смањених примања од приватизације, а која се као
вишегодишњи процес приводи крају.
Остали приходи и примања буџета Града Ниша задржани су на
првобитно планираном нивоу.
III РАСХОДИ
Расходи буџета Града Ниша су овом одлуком планирани у
укупном износу од 7.009.642.000 динара, што је за 6,85% мање у односу на
првобитно планиране расходе.
Расходи за запослене смањени су за 226.144.000 динара или за
11,42% првенствено због усклађивања зарада са Законом о буџету
Републике Србије за 2009. годину ("Службени гласник РС", број 120/08 и
31/09) којим је регулисано да јединице локалне самоуправе могу
планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених које се
финансирају из буџета јединице локалне самоуправе, тако да масу
средстава за плате исплаћену у 2008. години увећавају највише до 6,5%.
Расходи за коришћење услуга и роба смањени су за 62.557.000
динара или за 5,30%, пре свега у делу услуга по уговору и
специјализованих услуга, односно у делу расхода који не угрожавају
несметано обављање делатности корисника.
Расходи за донације и трансфере смањени су за 56.343.000
динара или за 6,13%, а у складу са смањеним трансферним средствима из
буџета Републике Србије Граду Нишу.
Расходи за капиталне инвестиције смањени су за 151.788.000
динара или за 5,42%, према утврђеној листи приоритета инвестиционих
улагања условљеној смањењем прихода буџета Града Ниша. Приоритетне
капиталне инвестиције у овој години су инвестиције које су започете или
чије одлагање није могуће.
Незнатно смањење расхода од 3,47% извршено је у делу
остваривања права из социјалног осигурања, односно накнада за социјалну
зааштиту из буџета града, а односи се на усклађивање планираних расхода
са проценом извршења до краја године, без смањивања обима права
регулисаних скупштинским одлукама.
Раздео 1 – Скупштина града Ниша
Обим потребних средстава за финансирање рада Скупштине
града Ниша утврђује се у износу од 50.937.000 динара и мањи је за

7.448.000 динара у односу на средства утврђена Одлуком о буџету града
Ниша за 2009. годину.
Измене расхода се врше код следећих позиција:
- позиција 1, економска класификација 411 – Плате, додаци и
накнаде запослених (зараде) и позиција 2, економска класификација 412 –
Социјални доприноси на терет послодавца у укупном износу од 4.944.000
динара, смањују се због усклађивања са законом;
- уводи се нова позиција 2а, економска класификација 413 –
Накнаде у натури у износу од 193.000 динара. Средства су предвиђена за
набавку картица за превоз запослених у органима, управама и службама
Града Ниша, почев од маја 2009. године;
- позиција 4, економска класификација 415 – Накнаде
трошкова за запослене, смањује се за 193.000 динара, у складу са
досадашњим извршењем и због преласка на нови начин остваривања права
запослених на накнаду трошкова за превоз за долазак на рад и одлазак са
рада;
- позиција 5, економска класификација 416 – Награде
запосленима и остали посебни расходи, смањује се за 4.000 динара, у
складу са извршењем и проценом да се неће реализовати до краја године;
- позиција 6, економса класификација 417 – Посланички
додатак, смањује се за 2.500.000 динара, а на основу процене да се неће
реализовати до краја године.
Раздео 2 – Градоначелник
Обим
потребних
средстава
за
финансирање
рада
Градоначелника износи 31.207.000 динара и мањи је за 3.331.000 динара од
износа средстава планираних Одлуком о буџету града Ниша за 2009.
годину.
Измене расхода врше се код следећих позиција:
- позиција 10, економска класификација 411 – Плате, додаци и
накнаде запослених (зараде) и позиција 11, економска класификација 412 –
Социјални доприноси на терет послодавца смањују се у укупном износу од
560.000 динара у складу са законом;
- уводи се нова позиција 11а, економска класификација 413 –
Накнаде у натури у износу од 110.000 динара. Средства су предвиђена за
набавку картица за превоз запослених у органима, управама и службама
Града Ниша, почев од маја 2009. године;
- позиција 13, економска класификација 415 – Накнаде
трошкова за запослене, смањује се за 110.000 динара, у складу са
досадашњим извршењем и због преласка на нови начин остваривања права
запослених на накнаду трошкова за превоз за долазак на рад и одлазак са
рада;

- позиција 14, економска класификација 416 - Награде
запосленима и остали посебни расходи, смањује се за 1.000 динара, у
складу са извршењем;
- позиција 14а, економска класификација 417 – Посланички
додатак, смањује се за 500.000 динара, а на основу процене да првобитно
планирана средства неће бити утрошена до краја године;
- позиција 16, економска класификација 423 – Услуге по
уговору, смањује се за 1.000.000 динара, на основу извршења и тенденције
смањења преузимања обавеза за ове намене;
- позиција 19, економска класификација 481 – Донације
невладиним организацијама, смањује се за 1.270.000 динара, у склопу
рационалних мера за смањење расхода.

Раздео 3 – Управа града
Глава 3.1 – Управа за грађанска стања и опште послове
Обим потребних средстава за финансирање рада Управе за
грађанска стања и опште послове износи 33.047.000 динара и мањи је за
4.000.000 динара од износа планираних средстава Одлуком о буџету Града
Ниша за 2009. годину.
Измене расхода врше се код следећих позиција:
- позиција 20, економска класификација 414 – Социјална
давања запосленима, смањује се за износ од 3.800.000 динара, а на основу
реализованог Социјалног програма смањења броја запослених у управама
и службама града;
- позиција 22, економска класификација 423 – Услуге по
уговору, смањује се за 200.000 динара, на основу процене да се неће
реализовати до краја године;
Глава 3.2 - Управа за финансије, изворне приходе локалне
самоуправе и јавне набавке
Планирани обим расхода, потребан за финансирање текућих
потреба управа и служби града и расхода утврђених законом и другим
прописима износи 1.005.268.000 динара и мањи је од обима утврђених
расхода Одлуком о буџету Града Ниша за 2009. годину за 147.572.000
динара.

Корекција расхода врши се код следећих позиција:
- позиција 24, економска класификација 411 - Плате, додаци и
накнаде запослених (зараде) и позиција 25, економска класификација 412 –
Социјални доприноси на терет послодавца се смањују у укупном износу од
132.769.000 динара у складу са законом;
- уводи се нова позиција 25а, економска класификација 413 –
Накнаде у натури у износу од 12.843.000 динара. Средства су предвиђена
за набавку картица за превоз запослених у органима, управама и службама
Града Ниша, почев од маја 2009. године;
- позиција 26, економска класификација 414 – Социјална
давања запосленима, смањује се за 2.500.000 динара, на основу процене
уштеде за ове намене;
- позиција 27, економска класификација 415 – Накнаде
трошкова за запослене, смањује се за 12.843.000 динара, у складу са
досадашњим извршењем и због преласка на нови начин остваривања права
запослених на накнаду трошкова за превоз за долазак на рад и одлазак са
рада;
- позиција 28, економска класификација 416 - Награде
запосленима и остали посебни расходи, смањује се за 36.000 динара, у
складу са извршењем и проценом да се неће реализовати до краја године;
- позиција 29, економска класификација 421 – Стални
трошкови, смањује се за 1.100.000 динара, на основу процене да се неће
реализовати до краја године;
- позиција 30, економска класификација 422 – Трошкови
путовања, смањује се за 1.500.000 динара, на основу досадашњег извршења
и у склопу мера рационализације за смањење расхода;
- позиција 31, економска класификација 423 – Услуге по
уговору, смањује се за 3.000.000 динара, на основу досадашњег извршења
и планиране уштеде;
- позиција 34, економска класификација 434 – Употреба
природне имовине, увећава се за 427.000 динара, у складу са донетим
решењем за исплату накнаде за одводњавање за 2009. годину;
- позиција 40, економска класификација 463 – Трансфери
осталим нивоима власти, подпозиција - финансирање текућег пословања и
програмских активности смањује се за 5.294.000 динара, у складу са
смањењем ненаменског трансфера из буџета Републике граду.
Глава 3.3 – Управа за дечију, социјалну и примарну
здравствену заштиту
Планирана средства за Управу за дечију, социјалну и примарну
здравствену заштиту износе 302.205.000 динара и мања су за 18.194.000

динара у односу на средства утврђена Одлуком о буџету Града Ниша за
2009. годину.
Промене у расходима врше се код следећих позиција:
- позиција 44, економска класификација 472 – Накнаде за
социјалну заштиту из буџета смањују се за износ од 6.000.000 динара. У
оквиру ове позиције смањују се средства планирана за Пакет за
новорођенче за износ од 2.000.000 динара и средства планирана за
Једнократне помоћи за износ од 4.000.000 динара, на основу процене да се
неће утрошити до краја године;
- позиција 45, економска класификација 411 - Плате, додаци и
накнаде запослених (зараде) у установи "Мара", смањује се за износ од
1.750.000 динара и позиција 46, економска класификација 412 – Социјални
доприноси на терет послодавца, смањује се за износ од 304.000 динара у
складу са законом;
- уводи се нова позиција 46а, економска класификација 413 –
Накнаде у натури на којој су планирана средства у износу од 305.000
динара за набавку картица за превоз запослених на посао и са посла у
установи "Мара";
- смањује се позиција 47, економска класификација 415 –
Накнаде трошкова за запослене за износ од 305.000 динара, у складу са
досадашњим извршењем и због преласка на нови начин остваривања права
запослених на накнаду трошкова за превоз за долазак на рад и одлазак са
рада;
- позиција 54, економска класификација 463 – Трансфери
осталим нивоима власти, смањује се за износ од 3.340.000 динара. У
оквиру ове позиције, средства планирана за Установу "Центар за социјални
рад" смањују се за износ од 1.500.000 динара, док се за Установу
"Геронтолошки центар" средства смањују за износ од 1.840.000 динара, у
складу са смањењем ненаменског трансфера из Републике граду;
- позиција 57, економска класификација 463 – Трансфери
осталим нивоима власти - Средства намењена за финансирање изградње,
одржавање и опремање здравствених установа, смањује се за 6.800.000
динара, у склопу смањења расхода за капиталне инвестиције и утврђених
нивоа прироритета у 2009. години.
Глава 3.4 – Управа за образовање, културу, омладину и
спорт
Укупан обим средстава потребан за финансирање расхода у
оквиру Управе за образовање, културу, омладину и спорт утврђен је у
износу од 1.945.190.000 динара и мањи је за 248.567.000 динара у односу
на средства утврђена Одлуком о буџету Града Ниша за 2009. годину.

Област спорта и рекреације
Планирани обим средстава за спорт и рекреацију износи
286.934.000 динара и он је у односу на планирани обим утврђен Одлуком о
буџету Града Ниша за 2009. годину мањи за 50.062.000 динара.
Промене у расходима врше се код следећих позиција:
- позиција 59, економска класификација 411 – Плате, додаци и
накнаде запослених (зараде) смањује се за износ од 6.273.000 динара и
позиција 60, економска класификација 412 – Социјални доприноси на
терет послодавца смањује се за 1.119.000 динара, у складу са законом;
- позиција 68, економска класификација 424 – Специјализоване
услуге, смањује се за 3.000.000 динара, због смањења потреба за наведеним
услугама;
- позиција 74, економска класификација 481 – Донације
невладиним организацијама – спортске организације и школски и
рекреативни спорт, смањује се за 20.300.000 динара, у склопу мера штедње
у 2009. години;
- позиција 76, економска класификација 511 – Зграде и
грађевински објекти, смањује се за 16.900.000 динара и позиција 77,
економска класификација 512 – Машине и опрема, смањује се за 2.470.000
динара, у складу са проценом остварења прихода и по основу тога
утврђеним приоритетима.
Област културе
За финансирање рада установа културе и реализовање
програмских активности у области културе планирана су средства у износу
од 473.066.000 динара и мања су за 85.009.000 динара од средстава
утврђених Одлуком о буџету Града Ниша за 2009. годину.
Промене у расходима врше се код следећих позиција:
- позиција 80, економска класификација 411 - Плате, додаци и
накнаде запослених (зараде), смањује се за износ од 26.417.000 динара и
позиција 81, економска класификација 412 – Социјални доприноси на
терет послодавца, смањује се за износ од 4.728.000 динара, у складу са
законом;
- позиција 82, економска класификација 413 – Накнаде у
натури увећава се за износ од 4.574.000 динара. Средства су предвиђена за
набавку месечних картица за превоз запослених на посао и са посла у
установама културе;
- смањује се позиција 84, економска класификација 415 –
Накнаде трошкова за запослене, за износ од 4.574.000 динара, у складу са
досадашњим извршењем и због преласка на нови начин остваривања права

запослених на накнаду трошкова за превоз за долазак на рад и одлазак са
рада;
- позиција 85, економска класификација 416 – Награде
запосленима и остали посебни расходи, смањује се за износ од 4.927.000
динара, јер се јубиларне награде у складу са Законом о буџету Републике
Србије за 2009. годину неће исплаћивати у овој години;
- позиција 88, економска класификација 423 – Услуге по
уговору, смањује се за износ од 18.109.000 динара; смањује се позиција 89,
економска класификација 424 – Специјализоване услуге за износ од
11.211.000 динара и позиција 91, економска класификација 426 –
Материјал, смањује се за износ од 1.778.000 динара, у склопу општих мера
за смањење расхода;
- планирана средства на позицији 97, економска класификација
511– Зграде и грађевински објекти смањују се за 15.800.000 динара и
позиција 98, економска класификација 512 – Машине и опрема, смањују се
за 2.039.000 динара, у складу са проценом остварења прихода и по основу
тога утврђеним приоритетима.
Област Предшколско образовање
За област Предшколско образовање планирана су средства у
износу од 493.448.000 динара за финансирање рада Установе "Пчелица" и
мања су за износ од 49.106.000 динара у односу на средства утврђена
Одлуком о буџету Града Ниша за 2009. годину.
Промене у расходима врше се код следећих позиција:
- смањује се позиција 103, економска класификација 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) за износ од 24.687.000 динара
и позиција 104, економска класификација 412 – Социјални доприноси на
терет послодавца за износ од 4.419.000 динара, у складу са законом;
- уводи се нова позиција 104а, економска класификација 413 –
Накнаде у натури на којој су планирана средства у износу од 6.097.000
динара за набавку месечних картица за превоз запослених на посао и са
посла у Установи "Пчелица";
- смањује се позиција 106, економска класификација 415 –
Накнаде трошкова за запослене, за износ од 6.097.000 динара, у складу са
досадашњим извршењем и због преласка на нови начин остваривања права
запослених на накнаду трошкова за превоз за долазак на рад и одлазак са
рада;
- позиција 116, економска класификација 511 – Зграде и
грађевински објекти, смањује се за износ од 6.000.000 динара и позиција
117, економска класификација 512 – Машине и опрема, смањују се за
износ од 14.000.000 динара, у складу са утврђеним приоритетима у оквиру
очекиваног остварења прихода.

Основно и средње образовање
Планирани обим средстава за финансирање основних школа
износи 326.690.000 динара и мањи је за 28.000.000 динара у односу на
планирани обим утврђен Одлуком о буџету Града Ниша за 2009. годину.
Промене у расходима врше се смањењем код:
- Текућих расхода, за износ од 13.000.000 динара, јер се
јубиларне награде у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2009.
годину неће исплаћивати у овој години;
- Зграда и грађевинских објеката, за износ од 15.000.000
динара, у складу са новим приоритетима условљеним општом ситуацијом
везаном за смањење капиталних инвестиција.
Планирани износ средстава за финансирање средњих школа
износи 171.020.000 динара и мањи је за 15.000.000 динара у односу на
планирани обим утврђеним Одлуком о буџету Града Ниша за 2009. годину.
Промене у расходима врше се смањењем код:
- Текућих расхода, за износ од 8.000.000 динара, јер се
јубиларне награде у складу са Законом о буџету Републике Србије за 2009.
годину неће исплаћивати у овој години;
- Зграда и грађевинских објеката, за износ од 7.000.000 динара,
у складу са новим приоритетима условљеним општом ситуацијом везаном
за смањење капиталних инвестиција.
Образовање које није дефинисано нивоом
Планирана средства у оквиру образовања које није дефинисано
нивоом износе 26.000.000 динара, што је мање за 2.000.000 динара у
односу на обим средстава планиран Одлуком о буџету Града Ниша за 2009.
годину.
Промене у расходима врше се код следећих позиција:
- позиција 121, економска класификација 472 – Накнаде за
социјалну заштиту из буџета (Ова апропријација намењена је за
подстицајна средства за талентоване ученике и студенте), смањује се за
2.000.000 динара, на основу процене извршења до краја године.
Област Помоћне услуге у образовању
За област Помоћне услуге у образовању планирана су средства
за финансирање рада Установе "Дечији културно-образовни и рекреативни
центар" у износу од 45.028.000 динара и мања су за 18.843.000 динара у

односу на средства планирана Одлуком о буџету Града Ниша за 2009.
годину.
Промене у расходима врше се код следећих позиција:
- смањују се позиција 122, економска класификација 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) за износ од 1.563.000 динара
и позиција 123, економска класификација 412 – Социјални доприноси на
терет послодавца за износ од 280.000 динара, у складу са законом;
- уводи се нова позиција 124а, економска класификација 413 –
Накнаде у натури на којој су планирана средства у износу од 560.000
динара, за набавку месечних картица за превоз запослених на посао и са
посла у Установи "Дечији културно-образовни и рекреативни центар";
- смањује се позиција 126, економска класификација 415 –
Накнаде трошкова за запослене, за износ од 560.000 динара, у складу са
досадашњим извршењем и због преласка на нови начин остваривања права
запослених на накнаду трошкова за превоз за долазак на рад и одлазак са
рада;
- позиција 136, економска класификација 511 – Зграде и
грађевински објекти, смањује се за износ од 17.000.000 динара, у складу са
утврђеним приоритетима на основу очекиваних прихода;
Образовање некласификовано на другом месту
Планирана средства за финансирање рада установе
"Регионални центар за професионални развој високообразовног кадра"
износе 8.020.000 динара, што је за 547.000 динара мање од планираних
средстава Одлуком о буџету града Ниша за 2009. годину.
Промене у расходима врше се код следећих позиција:
- смањују се позиције 138, економска класификација 411 –
Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) и позиција 139, економска
класификација 412 – Социјални доприноси на терет послодавца у укупном
износу од 547.000 динара ради усклађивања са законом;
- уводи се нова позиција 139а, економска класификација 413 –
Накнаде у натури и износи 114.000 динара. Средства су предвиђена за
набавку картица за превоз запослених почев од маја 2009. године.
- смањује се позиција 140, економска класификација 415 –
Накнаде трошкова за запослене за 114.000 динара,
у складу са
досадашњим извршењем и због преласка на нови начин остваривања права
запослених на накнаду трошкова за превоз за долазак на рад и одлазак са
рада.
Глава 3.5 - Управа за комуналне делатности, енергетику и
саобраћај

Планирани обим средстава износи 2.533.763.000 динара и већи
је за 14.829.000 динара у односу на планирани обим утврђен Одлуком о
буџету Града Ниша за 2009. годину.
Промене у расходима врше се на следећим позицијама:
- позиција 151, економска класификација 424 –
Специјализоване услуге – кровне ознаке за такси превоз, смањује се за
4.000.000 динара, јер се не очекује повећање броја захтева за новим
кровним ознакама у складу са новом Одлуком о ауто-такси превозу;
- позиција 152, економска класификација 411 – Плате, додаци и
накнаде запослених (зараде) смањује се за износ од 1.427.000 динара и
позиција 153, економска класификација 412 – Социјални доприноси на
терет послодавца смањује се за 254.000 динара, у складу са законом;
- позиција 154, економска класификација 413 – Накнаде у
натури увећава се за износ од 801.000 динара, за набавку месечних картица
за превоз запослених на посао и са посла у ЈП "Дирекција за изградњу
града Ниша";
- позиција 155, економска класификација 414 – Социјална
давања запосленима увећава се за 654.000 динара због међусобног
усклађивања потраживања и обавеза између буџета Града и ЈП "Дирекција
за изградњу града Ниша" као индиректног корисника буџетских средстава;
- позиција 156, економска класификација 415 – Накнаде
трошкова за запослене, смањује се за 801.000 динара, у складу са
досадашњим извршењем и због преласка на нови начин остваривања права
запослених на накнаду трошкова за превоз за долазак на рад и одлазак са
рада;
- позиција 160, економска класификација 423 – Услуге по
уговору, смањује се за 349.000 динара, због тенденције смањења ових
услуга до краја године;
- позиција 166, економска класификација 511 – Зграде и
грађевински објекти, смањује се за 5.000.000 динара, у складу са
утврђеним приоритетима да се у овој години финансирају само
инвестиције које су започете или чије одлагање није могуће;
- позиција 170, економска класификација 512 – Машине и
опрема, смањује се за 1.420.000 динара, због процене да се средства неће
реализовати до краја године;
- позиција 171, економска класификација 515 – Нематеријална
имовина, смањује се за 3.277.000 динара, због процене да се средства неће
реализовати до краја године;
- позиција 173, економска класификација 512 – Машине и
опрема – реализација Пројекта формирања еколошке зоне у Нишу, смањује
се за 204.000 динара, због усклађивања са средствима примљеним од
Републике за ове намене;

- позиција 173, економска класификација 512 – Машине и
опрема - реализација Пројекта уређивања и спречавања дивљих депонија,
смањује се за 1.620.000 динара, због усклађивања са средствима
примљеним од Републике за ове намене;
- позиција 174, економска класификација 424 –
Специјализоване услуге – израда плана развоја енергетике за подручје
Града Ниша, смањује се за 5.000.000 динара, јер ће се средства обезбедити
из донације Шведске владе на основу Споразума са Министарством
иностраних послова Шведске;
- позиција 174, економска класификација 424 –
Специјализоване услуге, увођењем нове подпозиције – уређење
меморијалних и спомен паркова по Посебном програму развоја локалне
инфраструктуре коришћењем средстава остварених приватизацијом
предузећа са територије града Ниша, које реализује ЈКП "Медиана" у
износу од 128.000 динара, због усаглашавања стања средстава
распоређених Посебним програмом и утрошених средстава у ранијим
годинама;
- позиција 175, економска класификација 451 – Субвенције
јавним нефинансијским предузећима и организацијама, увођењем нове
подпозиције – ЈКП "Градска топлана" по Споразуму о поравнању у износу
од 20.000.000 динара за измирење обавеза ЈКП "Градска топлана" Ниш
према ЈП "Дирекција за изградњу града Ниша" Ниш и ЈКП "Наисус",
насталих преузимањем дуга ДОО ЕИ – Топлана Ниш;
- позиција 175, економска класификација 451 – Субвенције
јавним нефинансијским предузећима и организацијама, увођењем нове
подпозиције – ЈКП "Наисус" Ниш по уговору у износу од 10.000.000
динара, за измирење обавеза по основу накнаде за заштиту животне
средине према Одлуци СО Бела Паланка;
- позиција 175, економска класификација 451 – Субвенције
јавним нефинансијским предузећима и организацијама, увођењем нове
подпозиције – ЈКП "Наисус" Ниш за трајну санацију система
водоснабдевања "Љуберађа – Ниш" у износу од 36.000.000 динара;
- позиција 175, економска класификација 451 – Субвенције
јавним нефинансијским предузећима и организацијама, увођењем нове
подпозиције – објекти водоснабдевања у II, III и IV висинској зони према
предлогу ЈКП "Наисус", у износу од 1.888.000 динара, због усаглашавања
стања средстава распоређених Посебним програмом и утрошених
средстава у ранијим годинама;
- позиција 176, економска класификација 465 – Остале
донације, дотације и трансфери – завршетак радова на Саборној цркви,
смањује се за 852.000 динара, због усклађивања стања средстава
распоређених Посебним програмом и утрошених средстава у ранијим
годинама;

- позиција 178, економска класификација 511 – Зграде и
грађевински објекти – завршетак започетих објеката од виталног значаја за
развој града и изградњу објеката комуналне инфраструктуре на територији
Града Ниша по Посебном програму, који реализује ЈП "Дирекција за
изградњу града Ниша", смањује се за 6.530.000 динара, због усаглашавања
стања средстава распоређених Посебним програмом и утрошених
средстава у ранијим годинама;
- позиција 178, економска класификација 511 – Зграде и
грађевински објекти – саобраћајнице, инфраструктура, завршетак мостова
са прилазима новоизграђеним мостовима по Посебном програму, који
реализује ЈП "Дирекција за изградњу града Ниша", смањује се за 292.000
динара, због усаглашавања стања средстава распоређених Посебним
програмом и утрошених средстава у ранијим годинама;
- позиција 178, економска класификација 511 – Зграде и
грађевински објекти – почетна средства за изградњу моста у Лалинцу по
Посебном програму, који реализује ЈП "Дирекција за изградњу града
Ниша", увећава се за 1.673.000 динара, због усаглашавања стања средстава
распоређених Посебним програмом и утрошених средстава у ранијим
годинама;
- позиција 178, економска класификација 511 – Зграде и
грађевински објекти – депонија на Бубњу, смањује се за 25.289.000
динара, због усаглашавања стања средстава распоређених Посебним
програмом и утрошених средстава у ранијим годинама и због промене
начина преноса средстава Републичког фонда за заштиту животне средине
директно извођачима радова за реализацију овог пројекта.
Глава 3.6 - Управа за планирање и изградњу
Планирани обим средстава износи 46.906.000 динара и мањи је
за 59.500.000 динара у односу на планирани обим утврђен Одлуком о
буџету Града Ниша за 2009. годину.
Промене у расходима врше се на следећим позицијама:
- позиција 181, економска класификација 511 – Зграде и
грађевински објекти – Реализација стамбене стратегије града и пројеката
социјалног становања, смањује се за 17.500.000 динара, јер ће се планиране
инвестиције реализовати у смањеном обиму;
- позиција 181, економска класификација 511 – Зграде и
грађевински објекти – Реализација ADENDUM SIRP програм UN
HABITAT, смањује се за 5.000.000 динара, јер ће се пројекат реализовати
средствима UN HABITAT;
- позиција 181, економска класификација 511 – Зграде и
грађевински објекти – Реализација пројекта изградње објеката колективног
становања за решавање стамбеног проблема мештана села Мрамор и

Крушце, смањује се за 27.000.000 динара, јер динамика планираних
активности на реализацији пројекта у овој години, неће захтевати
ангажовање првобитно планираних средстава;
- позиција 182, економска класификација 541 – Земљиште,
смањује се за 10.000.000 динара, јер је прибављање земљишта за изградњу
станова за социјално становање планирано код Управе за имовину и
инспекцијске послове, као надлежне управе.
Глава 3.7 - Управа за имовину и инспекцијске послове
Планирани обим расхода, потребан за финансирање поверених
послова управе износи 356.512.000 динара и представља увећање обима за
10.000.000 динара.
Промене у расходима врше се код следећих позиција:
- позиција 185, економска класификација 424 –
Специјализоване услуге, подпозиција – реализација послова градске
инспекције у оквиру надлежности, увећава се за 5.000.000 динара за
спровођење извршних решења грађевинске и комуналне инспекције;
- позиција 186, економска класификација 425 – Текуће
поправке и одржавање, смањује се за 2.000.000 динара, на основу процене
да ће се планирани радови реализовати у мањем обиму;
- позиција 188, економска класификација 541 – Земљиште,
смањује се у укупном износу за 5.000.000 динара. У оквиру ове позиције,
подпозиција - исплата накнаде по споразумима и судским решењима у
поступку експропријације и изузимања грађевинског земљишта и за
накнаду по одредбама Закона о враћању пољопривредног земљишта
смањује се за 12.500.000 динара и уводи се нова подпозиција –
прибављање земљишта за изградњу станова за социјално становање у
износу од 7.500.000 динара.
- уводи се нова позиција 188а, економска класификација 511 –
Зграде и грађевински објекти у износу од 12.000.000 динара и намењена је
за куповину станова по Одлуци Скупштине Града Ниша.
Глава 3.8 - Управа за привреду, одрживи развој и
заштиту животне средине
Обим планираних средстава износи 409.786.000 динара и мањи
је за 2.597.000 динара у односу на средства планирана Одлуком о буџету
Града Ниша за 2009. годину.
Промене у расходима врше се код следећих позиција:
- позиција 189, економска класификација 421 – Стални
трошкови, смањује се за 470.000 динара, на основу процене да се неће
извршити до краја године;

- позиција 192, економска класификација 411 - Плате, додаци и
накнаде запослених (зараде) и позиција 193, економска класификација 412
– Социјални доприноси на терет послодавца се смањују у укупном износу
од 904.000 динара, у складу са законом;
- уводи се нова позиција 193а, економска класификација 413 –
Накнаде у натури у износу од 161.000 динара. Средства су предвиђена за
набавку картица за превоз запослених у Туристичкој организацији Ниш,
почев од маја 2009. године;
- позиција 195, економска класификација 415 – Накнаде
трошкова за запослене, смањује се за 161.000 динара, у складу са
досадашњим извршењем и због преласка на нови начин остваривања права
запослених на накнаду трошкова за превоз за долазак на рад и одлазак са
рада;
- позиција 209, економска класификација 512 – Машине и
опрема увећава се за износ од 3.500.000 динара и то за набавку
компјутерске опреме и намештаја за реализацију 4 пројекта из LEDIB-a у
износу од 1.800.000 динара и набавку опреме за умрежавање издвојених
локација за наплату обједињеног рачуна са централном локацијом ЈКП
"Обједињена наплата" у износу од 1.700.000 динара;
- позиција 212, економска класификација 423 – Услуге по
уговору, увећава се за 400.000 динара за рад техничке комисије у поступку
давања сагласности на студије о процени утицаја на животну средину, у
складу са чланом 22. и 24. Закона о процени утицаја на животну средину
("Службени гласник РС", број 135/04) и Решењем Градоначелника Града
Ниша број 225/2009-01 од 03. 02. 2009. године;
- позиција 213, економска класификација 424 –
Специјализоване услуге, смањује се у укупном износу од 3.274.000 динара,
јер се не планира реализација програма ЛЕАП у овој години.

Глава 3.9 – Управа за пољопривреду и развој села
Обим планираних средстава износи 43.698.000 динара и мањи
је за 568.000 динара у односу на средства планирана Одлуком о буџету
Града Ниша за 2009. годину.
Промене у расходима врше се код следећих позиција:
- позиција 218, економска класификација 451 – Субвенције
јавним нефинансијским предузећима и организацијама, увећава се за
2.000.000 динара увођењем нове подпозиције – Карантин за смештај
животиња у унутрашњем промету, услед промене економске
класификације у складу са Правилником о стандардном класификационом
оквиру и контном плану за буџетски систем, а смањује се позиција 219,

економска класификација 511 – Зграде и грађевински објекти за исти
износ;
- позиција 220, економска класификација 411 - Плате, додаци и
накнаде запослених (зараде) и позиција 221, економска класификација 412
– Социјални доприноси на терет послодавца се смањују у укупном износу
од 568.000 динара, у складу са законом;
- уводи се нова позиција 221а, економска класификација 413 –
Накнаде у натури у износу од 83.000 динара. Средства су предвиђена за
набавку картица за превоз запослених у Фонду за развој и
самофинансирање заједничких потреба грађана, почев од маја 2009.
године;
- позиција 222, економска класификација 415 – Накнаде
трошкова за запослене, смањује се за 83.000 динара, у складу са
досадашњим извршењем и због преласка на нови начин остваривања права
запослених на накнаду трошкова за превоз за долазак на рад и одлазак са
рада;
Глава 3.10 – Служба за одржавање и информатичкокомуникационе технологије
Обим планираних средстава износи 205.200.000 динара и мањи
је за 44.650.000 динара у односу на средства планирана Одлуком о буџету
Града Ниша за 2009. годину.
Промене у расходима врше се код следећих позиција:
- позиција 232, економска класификација 421 – Стални
трошкови смањује се за 9.700.000 динара, у склопу мера за рационално
коришћење буџетских средстава;
- позиција 234, економска класификација 424 –
Специјализоване услуге, смањује се за 3.500.000 динара, у склопу мера за
рационално коришћење буџетских средстава;
- позиција 237, економска класификација 511 – Зграде и
грађевински објекти, смањује се за 21.150.000 динара и позиција 238,
економска класификација 512 – Машине и опрема, смањује се за 8.300.000
динара, у складу са утврђеним приоритетима;
- позиција 239, економска класификација 515 – Нематеријална
имовина, смањује се за 2.000.000 динара, на основу извршења и процене
могућих расхода до краја године.
Раздео 4 – Заштитник грађана
Обим планираних расхода износи 3.396.000 динара и мањи је
за 642.000 динара у односу на средства планирана Одлуком о буџету града
Ниша за 2009. годину.
Смањење се врши код следећих позиција:

- позиција 240, економска класификација 411 - Плате, додаци и
накнаде запослених (зараде) и позиција 241, економска класификација 412
– Социјални доприноси на терет послодавца се смањују у укупном износу
од 398.000 динара у складу са законом;
- уводи се нова позиција 241а, економска класификација 413 –
Накнаде у натури у износу од 38.000 динара. Средства су предвиђена за
набавку картица за превоз запослених почев од маја 2009. године;
- позиција 243 економска класификација 415 – Накнаде
трошкова за запослене, смањује се за 38.000 динара, у складу са
досадашњим извршењем и због преласка на нови начин остваривања права
запослених на накнаду трошкова за превоз за долазак на рад и одлазак са
рада;
- позиција 245, економска класификација 422 – Трошкови
путовања смањује се за 130.000 динара и позиција 246, економска
класификација 423 – Услуге по уговору, смањује се за 114.000 динара, у
склопу општих мера за рационално коришћење буџетских средстава.
Раздео 5 – Градско јавно правобранилаштво
Обим потребних средстава за рад правобранилаштва износи
21.906.000 динара и мањи је од планираних средстава Одлуком о буџету
града Ниша за 2009. годину за 915.000 динара.
Усклађивање се врши код следећих позиција:
- позиција 247, економска класификација 411 - Плате, додаци и
накнаде запослених (зараде) и позиција 248, економска класификација 412
– Социјални доприноси на терет послодавца се смањују у укупном износу
од 915.000 динара, у складу са законом;
- уводи се нова позиција 248а, економска класификација 413 –
Накнаде у натури у износу од 121.000 динара. Средства су предвиђена за
набавку картица за превоз запослених почев од маја 2009. године;
- позиција 250, економска класификација 415 – Накнаде
трошкова за запослене, смањује се за 121.000 динара, у складу са
досадашњим извршењем и због преласка на нови начин остваривања права
запослених на накнаду трошкова за превоз за долазак на рад и одлазак са
рада;
Раздео 6 – Градско веће
За функционисање рада Градског већа пројектована средства
износе 20.621.000 динара и она су мања за 2.704.000 динара у односу на
средства планирана Одлуком о буџету града Ниша за 2009. годину.
Промене се врше код следећих расхода:

- позиција 255, економска класификација 411 - Плате, додаци и
накнаде запослених (зараде) и позиција 256, економска класификација 412
– Социјални доприноси на терет послодавца се смањују у укупном износу
од 2.704.000 динара, у складу са законом;
- уводи се нова позиција 256а, економска класификација 413 –
Накнаде у натури у износу од 126.000 динара. Средства су предвиђена за
набавку картица за превоз запослених почев од маја 2009. године;
- позиција 258, економска класификација 415 – Накнаде
трошкова за запослене, смањује се за 126.000 динара, у складу са
досадашњим извршењем и због преласка на нови начин остваривања права
запослених на накнаду трошкова за превоз за долазак на рад и одлазак са
рада.

НАЧЕЛНИК,
Снежана Јовановић

