
 
 
 
 
 На основу члана 56  Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
88/2008), члана 39 Пословника о раду Градског већа Града Ниша (“Службени лист 
Града Ниша” број 101/2008, 4/2009 и 58/2009) и члана 12 Правилника о поступку 
припреме, израде и доставе материјала ("Службени лист Града Ниша", број 125/2008) 
 
 Градско веће Града Ниша, на седници од 02.03.2011. године, доноси 
 
 
 

Р  Е  Ш  Е  Њ  Е 
 
 
 
 I Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Финансијски план 
Народне библиотеке „Стеван Сремац“ у Нишу за 2011. годину. 

 
 II Предлога решења о давању сагласности на Финансијски план Народне 
библиотеке „Стеван Сремац“ у Нишу за 2011. годину, доставља се председнику 
Скупштине Града Ниша ради увршћивања у дневни ред седнице Скупштине Града. 
 
 III За представника предлагача по овом предлогу на седници Скупштине Града 
Ниша, одређује се Небојша Васић, директор Установе Народне библиотеке „Стеван 
Сремац“ Ниш и Миљана Игњатовић Кнежевић, председник Управног одбора Установе 
Народне библиотеке „Стеван Сремац“ Ниш. 
 
 
Број: 210-43/2011-03 
Датум: 02.03.2011. године 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 

 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋА  
Заменица градоначелника 

 
Нађа Марковић 



 
 
 
 На основу члана 44 Закона о култури („Службени гласник Републике 
Србије“, број 72/09), члана 37 Статута Града Ниша ("Службени лист Града 
Ниша", број 88/08) и члана 15 Одлуке о оснивању Народне библиотеке 
„Стеван Сремац“ у Нишу ("Службени лист Града Ниша", број 2/11)  
 Скупштина Града Ниша на седници одржаној _________  2011. 
године, донела је 
 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
 

 I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Финансијски план Народне 
библиотеке „Стеван Сремац“ у Нишу за 2011. годину,  број 01-25/11, који је 
донео Управни одбор Установе, на седници одржаној 13.01.2011. године. 
  
 II Решење доставити: Народној библиотеци „Стеван Сремац“ у 
Нишу, Управи за образовање, културу, омладину и спорт и Управи за 
финансије, изворне приходе локалне самоуправе и јавне набавке. 
 
 
Број: 
У Нишу,  
 
 
 

СКУПШТИНА ГРАДА НИША 
 

 
                 Председник 

 
                         Проф. др Миле Илић 

                                                                                                                                                                                         



О б р а з л о ж е њ е 
 
 

 Управни одбор Народне библиотеке „Стеван Сремац“ у Нишу, на основу 
члана 15 Одлуке о оснивању Установе, на седници одржаној 13.01.2011.године 
донео је  Финансијски план  Народне библиотеке за 2011. годину, број 01-25/11. 
 Финансијским планом за 2011.годину планирана су средства у укупном 
износу од 59.681.000 динара од чега 53.141.000 динара из буџета Града и 
6.540.000 динара из сопствених прихода. 
 Средства из буџета Града су планирана за исплату плата, исплату накнада 
и социјалних давања за 62 запослена радника, плаћање сталних трошкова 
(струја, вода телефон, осигурање..), текуће поправке и одржавање, трошкове 
путовања као и трошкове набавке књига и реализације програма у складу са 
донетим Програмом рада. 
 Када је реч о сопственим приходима, њих Народна библиотека планира да 
оствари из чланарина, донација и од Министарства културе Републике Србије. 

Својим финансијским планом Народна библиотека је планирала и 
средства за радове на надградњи зграде и средства за набавку разне опреме, 
што представља потребе Установе, а расподела средстава предвиђених за 
капитално инвестирање у области културе се, у складу са чланом 30. Одлуке о 
буџету Града Ниша за 2011. годину, врши програмом Управе за образовање, 
културу, омладину и спорт као директног корисника буџетских средстава, на који 
сагласност даје Градоначелник.   
 Финансијски план Народне библиотеке донет је у складу са Решењем о 
распоређивању буџетских средстава индиректним корисницима буџета, број 
9190/2010-12 које је, у складу са чланом 11 Одлуке о буџету Града Ниша за 
2011.годину ("Службени лист Града Ниша", број 92/2010), донела Управа за 
образовање, културу, омладину и спорт. 
 У складу са наведеним, Управа за образовање, културу, омладину и спорт 
предлаже доношење решења о давању сагласности на Финансијски план 
Народне библиотеке „Стеван Сремац“ у Нишу за 2011.годину. 

 
 
 

Управа за образовање, културу, омладину и спорт 
                               
          
                                                                                                    НАЧЕЛНИК 
 

                      Ненад Гашевић 
                                                                                                     



  
 
На I седници У.О. у 2011. години, одржаној 13.01.2011. године, Управни одбор доноси: 
 

  ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2011 
       
 1 ПРИХОДИ ОД БУЏЕТА ГРАДА 53.141.000 
 2 УКУПНИ ОСТАЛИ ПИХОДИ 6.540.000 
   ОД  БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ  
   ОД ДОНАЦИЈА 750.000 
   ОД УСЛУГА 420.000 
   МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ 1.670.000 
   ОД ЧЛАНАРИНЕ 3.000.000 
   Од Министарства културе  за матичност    500.000 
   ПРОЈЕКТИ 200.000 
 3 УКУПНО ПРИХОДИ (1+2) 59.681.000 
       
       
 ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ У 2011.     
   ГРАД Сопств.+остали УКУПНО  
Поз. 2 3 4 5 6=4+5  

89 411000 ПЛАТЕ ЗАПОСЛЕНИХ 40.100.000 600.000 40.700.000  
  100 плате 40.100.000 600.000 40.700.000  

90 412000 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ 7.178.000 108.000 7.286.000  
  100 ПИО 4.411.000 66.000 4.477.000  
  200 здравство 2. 466.000 37.000 2.503.000  
  300 незапосленост 301.000 5.000 306.000  

91 413000 Накнаде у натури 1.390.000 160.000 1.550.000  
  100 Маркице за превоз радника  1.390.000 160.000 1.550.000  

92 41400 СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 166.000 1.620.000 1.786.000  
  100 боловање   1.550.000 1.550.000  

 300 отпремнина 166.000 20.000 186.000  
  400 помоћ 50.000 50.000  

94 416000 НАГРАДЕ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 589.000 589.000  
  100 награда 589.000 589.000  

95 421000 СТАЛНИ ТРОШКОВИ 2.950.000 493.000 3.443.000  
  100 платни промет 244.000 105.000 349.000  
  200 енергија 1.930.000 50.000 1.980.000  
  300 комуналне услуге 246.000 10.000 256.000  
  400 услуге комуникација 355.000 260.000 615.000  
  500 трошкови осигурања 130.000 48.000 178.000  
  600 закуп простора 45.000 20.000 65.000  

96 422000 ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 72.000 220.000 292.000  
 100 службени пут у земљи 72.000 160.000 232.000  
  200 службени пут уиностранство 50.000 50.000  

 300 Трошкови пут.у редиван рад 10.000 10.000  
97 423000 УСЛУГЕ -УГОВОРИ 425.000 1.159.000 1.584.000  

  200 компјутерске 63.000 30.000 93.000  
  300 услуге образовања 17.000 43.000 60.000  
  400 информисање 120.000 126.000 246.000  



  500 стручне услуге 130.000 617.000 747.000  
  600 угостититељске услуге 40.000 120.000 160.000  
  700 репрезентација и поклони 45.000 103.000 148.000  
  900 остале опште услуге 10.000 120.000 130.000  
       
       
       
   ГРАД Сопств.+остали УКУПНО  
Поз. 2 3 4 5 6=4+5  

98 424000 СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 20.000 6.000 26.000
  200 културе  1.000 1.000  
  900 остале услуге 20.000  5.000 25.000  

99 425000 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ,ОДРЖАВ. 430.000 34.000 464.000  
  100 одржавање зграде 270.000 10.000 280.000  
  200 одржавање опреме 160.000 24.000 184.000  
100 426000 МАТЕРИЈАЛ 410.000 336.000 746.000

  100 административни 140.000 68.000 208.000  
  300 за усавршавње и образовање   50.000 50.000  
  400 матер.за саобраћај   151.000 151.000  
  500 материјал за културу     
  800 материјал за хигијену 90.000 20.000 110.000  
  900 матер.за посебне намене 180.000 47.000 227.000  
103 482000 ПОРЕЗИ И ТАКСЕ 0 250.000 250.000  

  100 порез/имовину,ПДВ,регис.аута   215.000 215.000  
  200 регистрационе таксе   35.000 35.000  
105 511000 Зграде и грађ.објекти 0 10.000 10.000  
  200 изградња установа културе     
  300 капитално одржавање      
  400 пројектно планирање    10.000 10.000  
106 512000 МАШИНЕ И ОПРЕМА 0 755.000 755.000  

  200 административна   240.000 240.000  
  600 за културу   515.000 515.000  
107 515000 ОСТАЛА ОСН.СРЕД. 200.000 200.000  

  100 књуге и часописи у библиотеци 200.000 .200.000  
    0 0 0  
    УКУПНО РАСХОДИ 53.141.000 6.540.000 59.681.000  
       

 
 
 
 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА ТЕКУЋИХ ПРИХОДА ЗА  2011.  
 

          Из буџета Града Ниша планирамо трошење средстава у укупном износу од  92.395.000,00 и 
то:53.141.000,00   динара зa текуће расходе и 39.254.000,00 за издатке тј.набавку опреме и 
инвестициона и  капитална улагања из буџета града. 
 
          Из осталих извора планирано је  остварење средстава у укупном износу од 6.540.000,- динара, а 
чији извори су следећи: 
                - Износ од  5.090.000,- чине сопствени приходи и меморандумске ставке за рефундацију  



                   расхода (породиљска боловања и боловања преко 30 дана. 
                - Очекујемо да ћемо остварити  донације  у износу од 750.000,- динара. 
                 -Од министарства културе за обављање матичне функције библиотеке планирано је     
                  Износ од 500.000,- динара., а за реализацију пројеката у култури још 200.000,- динара.   
 
         Укупан износ планираних прихода за 2011. годину износи  98.860.000,- динара. 

 
 
 
ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА РАСХОДА И ИЗДАТАКА   ЗА  2011. 
 
 
  А )  ТЕКУЋИ РАСХОДИ 
---------------------------------- 
 
 
                          -РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ- 
 

        *411100- Бруто зарада за  запослене за  62 радника и то: 60 стално запослених , 2 радника на одређено 
време због замене,  град нам је определио средства у износу од 40.100.000,- динара. 
Додатно је планирано упошљавање још 4 радника (хигијеничара, благајника, библиотекара и вишег 
књижничара), чија би годишња бруто плата износила 2.122.000,- динара Из сопствених срестава за  зараде 
запослених износ од 600.000,- је намењен  за  раднике на замени одсутних запослених због боловања и за 
стимулације због изузетног ангажовања. 
 
       *412000- Доприноси на зараде запослених планирани су  из буџета града износу од  7.178.000- и још  
108.000.- из сопствених извора.За додатно запошљене раднике доприноси на зараде износе 380.000,- динара, 
као и за новогодишње поклоне деци запослених радника. 
 
       *413100- За картице за превоз радника  планиран је износу  од 1.390.000-.за стално запослене  из буџета  
града и још 160.000.- из сопствених средстава за износ карте изван 1. зоне и за износ припадајућих пореза. 
За додатно запошљене раднике треба увећати издатке за картице у износу од 81.000,- динара. 
                
         *414000 –За социјална давања палнирани су трошкови у укупном износу од 1.786.000,- и то:из буџета 
града за отпремину су планирана средства у износу од 166.000.-.за радника који испуњавају један услов за 
одлазак у пензију; за исплату рефундираних трошкова за породиљско боловање и боловање преко 30 дана 
планиран је износ од 1.550.000,- динара. Из сопствених средстава планирано је 70.000.- за исплату помоћи 
запосленима.  
.                
        *416100 За награде запосленима и за остале пословне расходе из сопствених прихода планирана су 
средства у укупном износу од 589.000,- динара и то: за накнаде члановима Управног и Надзорног одбора у 
износу од 339.000, и награде запосленима су у износу од 250.000- динара. 
 
 
 
                                   - СТАЛНИ ТРОШКОВИ- 
 



*421000 Стални трошкови  планирани су у укупном износу од 3.443.000.-и то: из буџета града у износу од 
2.950.000,- ; 113.000 из средстава за матичност библиотеке и 380.000.- динара из осталих извора. 
  Структура сталних трошкова из буџета града је:  
   - 421100 Платни промет =244.000.- из буџета и још 105.000.-осталих извора. 
    -421200 Трошкови енергије из буџета града планирана су у износу од 1.930.000.- и још 50.000,- из осталих 
извора, а чине је: 

            -трошкови струје 302.000,и трошкови централног грејања у износу= 1.608.000.- динара и  
              70.000,-  из за покриће трошкова енергије за огранаке библиотеке.Трошкови енергије су  
               већи, јер су цене централног грејања   значајно повећане у 2010. години. 

 
-421300 Комуналне услуге у износу од 246.000,- из буџета града, и још 10.000 из осталих  извора, , 
што је укупно 256.000,- а чине их:  
                 -трошкови воде у износу од 35.000.-; 
                 -трошкови смећа у износу од 82.000.-; 
                 -трошкови чишћења у износу од 18.000.  
                 -издаци за градско грађевинско земљиште   у износу  од 45.000.-  
                 -трошкови дератизације  46.000.-, 
                 -еко такса у износу од 21.000,- и  
                  -комунални трошкови за огранке у узносу од 9.000.динара.  
   -421400 Трошкови комуникација у укупном  износу од 615.000.-из следећих извора: 355.000.-из  
     буџета   и још 100.000,- за матичност библиотеке и из сопствених   прихода 160.000,- а за: 
                   -трошкови телефона у износу од 419.000.-    

                -поштарина у износу од 68.000.- и             
                   -трошкови интернета у износу од 128.000.- 
   -421500 Трошкови осигурања зграда,су планирани у укупном износу од 178.000 динара из следе- 
      ћих извора: из буџета града 130.000,-динара, из средстава за матичност библиотеке 13.000,- и из 
сопствених извора  35.000,- из сопствених извора, а за намене:   
                     - осигурање зграде и опреме 130.000,-  
                     - осигурање аута 25.000,- 
                     - осигурање  запослених у износу од 23.000.- динара 
 
 -421600 Закуп простора у износу од 65.000.-за одржавање књижевних вечери са  великом посетом  и   
закуп аутобуса за сајам књига и то:  45.000,- из буџета  града и 20.000.-из осталих извора. 
 
 
                                  –ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА- 
 

*422000 Трошкови путовања   су планирани на 292.000.- динара из следећих извора:  буџета града 
износ од 72.000,-;из  средстава за матичност библиотеке у износу од  100.000,- динара; из донаци-је 
80.000.- динара и из сопствених средстава у износу   од 40.000.- динара. 
              За путовања у земљи планирано је 232.000,-; за трошкове путовања у оквиру   редовног рада 
10.000,- и за ино-путовања 50.000,- динара за остваривање контакта у  међународним пред-
приступним фондовима у Европској унији. 
 
 
 
                                 - УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ- 
 



*423000 Услуге по уговору су планиране у износу од.1.584.000.-и то:  из буџета града 425.000,-; из 
средства за матичност 50.000,- из донација 20.000,- из осталих извора 1.089.000,- динара. Износ 
средстава за ове намене је увећан   због трошкова адвоката који је ангажован за заступање у спору за 
враћање  легата Владике Јеронима, као иза спор  са закупопримцем.  Структура трошкова је:  
        -423200 -компјутерске услуге у износу од 63.000.-из буџета града; 20.000,- из средстава за 
матичност библиотеке  и 10.000,- из осталих извора ,што укупно износи 93.000,- динара, а на         
мењена су за одржавање и надогрању софтвера (библиотечког и   рачуноводственог).  
        -423300 -услуге образовања у  укупном износу од 60.000- из следећих извора: износ 17.000.-   из  
буџета града;  20.000,- из средстава за матичност библиотеке 23.000,- из осталих извора. Средства су 
намењена за  стицање звања неопходна у библиотечкој  делатнотности, уса-       вршавању 
запослених и праћење новина у прописима и њиховој  практичној примени. 
 
 
 

-423400 услуге информисања у укупном износу од 246.000.- и то: 120.000.-из буџета града и     
још 126.000,- из осталих извора, а за оглавање у средствима јавног информисања, за услуга   
штампања двоброја часописа: Библиозона, завичајна библиографија, монографија и друго.  
 

          -423500 За стручне услуге  планирано је укупно 747.000, и то: из буџета града износ 
            од 130.000,-  и из осталих извора још  617.000.- за следеће намене: 
            -услуге адвоката у износу од 70.000,-;за заступање пред судом у спору за  враћање легата  
            Бладике Јеронима, као и у спору са закупопримцем; 
            -ауторске хонораре у износу од 210.000 за о књижевене програме: Светски дан поезије 
             Светски дан књиге за децу, обележавање дечје недеље, 15 промоција књига, Ноћ музеја, 
             организовање тематских изложби библиотечке грађе и др.  
            -и  467.000 за накнаде члановима Управног и Надзорног одбора.  
  
          -423600- Услуге за домаћинство и угоститељство за потребе учесника књижевних  и ауто- 
               рских програма као и за остале госте библиотеке ( најављено  гостовање из Бугарске ради  
сарадње на изради међународнхм пројеката за приступне фондове Европске уније),          
планирано је 160.000,- динара, а од тога из буџета града 40.000,- а остатак од 120.000.-    из осталих 
извора. 
 
          -423700-Трошкови репрезентације су планирани у износу од 148.000.- за редовне акти- 
          вности и то: 45.000,-из буџета града, из средстава за матичност библиотеке износ од 10.000,-  и  
93.000.- из осталих извора чије је  трошење за:промоције, доделу награда на литерарно   ликовним  
конкурсима у организацији дечјег  одељења и манифестација које се одржавају   годинама, 
промотивни материјалкао и за освежење-кетеринг за за учеснике на едукативним   стручним 
једнодневним скуповима, семинарима и радионицама за библиотекаре.  
  
           -423900 остале опште услуге у износу од 130.000.-динара и то: из буџета града у износу   
               од 10.000.- и још 120.000,- из осталих извора за: остале неопходне, а непредвидиве 
                услуге, које су последица извођења радова. 
 
*424000 Специјализоване услуге-услуге културе у износу од 26.000,00 динара  и то: 
          -424100 услуге културе у износу од 1.000,- из сопствених извора  и  
          -424900 остале специјализоване услуге у износу од 25.000, и то  из буџета градау износу 
               од 20.000,- и  5.000,- из осталих   извора за  услуге  документовања рада библиотеке и сл.. 
 



 
                                -ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ- 
 
*425000  За текуће поправке и одржавање згада и опреме  планиран је укупан износ од 464.000,- 
         динара и то: 430.000 из  буџета града; 9.000 из средстава за матичност библиотеке и из                           
         сопствених  извора планирано је 25.000.- за следеће намене:             
            -425100 одржавање зграде у износу од 270.000.-из буџета града и 10.000.- из осталих  
                извора и то за хитне интервенције као нпр.  цурење и изливање  воде и  канализације, 
                за кречење, за хобловање паркета, за заштиту зграде и сл.  
 
            -425200 За одржавање опреме планиран је укупан  износ од 184.000.и то:  из буџета града     
износ од 160.000,-; из средстава за матичност 9.000,- и још 15.000,- из  осталих извора  за редовно 
одржавање  и ванредне  поправке опреме и то: компјутерске, фотокопирне,  електронске, електричне, 
ватрогасне и остале. 
 
    
 
 
 
                                        -МАТЕРИЈАЛ- 
 
*426000  Трошкови матријала планирају  се у укупном  износу од 746.000.- и то: 
из буџета града 410.000,-; из средстава за матичност 158.000,- и 178.000,- из осталих извора. 
Планирана средства су нешто већа но ранијих година из више разлога: јер нам добављачи за 
испоруку дневне и периодичне  штампе коју смо бесплатно добијали након приватизације наплаћују, 
због отварања нових огранака библиотеке, због планирање етапне изградње биће повећана потрошња 
материјала за одржавање хигијене, потрошња библиотечког материјала је повећана због повећаног 
броја читалаца, потрошња канцеларијског материјала је увећана због сопствене израде програма и 
позивница за књижевне манифестације. 
    Структура ових трошкова је следећа: 
             -426100 Административни материјал   у износу од 140.000.- из буџета  града; из средстава      
за матичност 30.000,- и 38.000.- из осталих извора. 
 
            -426300 Материјал за образовање кадрова и  запослених је планиран из  средстава за      
матичност од 10.000,- и још 40.000  сопствених   средстава.   
 
             -426400   Материјал за саобраћај је планиран у износу од 118.000.- из средстава за ма- 
 тичност  библиотеке и 33.000- из осталих извора  за покриће трошкова аутомобила, пресвега   за 
обављање  матичне функције  библиотеке. 
 
            -426800   Материјал за одржавање хигијене  је планиран у износу од 90.000.-из буџета 
  града и још 20.000.- из осталих извора. 
 
            -426900   Материјал за посебне намене  планиран је  у износу од 180.000.- из буџета града   и 
још 47.000.-из осталих извора. Највећи део  ових средстава намењен за набавку дне-    вне и 
периодичне штампе за потребе читаонице и библиотечких огранака, као и набавку 
библиотечког материјала којим се евидентирају књиге као и вођење евиденције о позајмици књига и 
одржавању (коричење,лепљење оштећених књига библиотечког фонда,  као за штампање позивница 
и програма, чланских   карти и сл.  



. 
 
 
 
                 - ПОРЕЗИ- 
 
 
*482000 Порези и таксе у износу од 175.000.- из сопствених прихида планирана су  
               за плаћање локалне комуналне таксе,таксе за регистрацију возила и пла- 
               ћање пдв за извршене услуге копирања и коричења  књига.  
 
 
 
Б) ИЗДАЦИ 
---------------------- 
 
*511000.Зграде и грађевински објекти. 
 
        -511200-На овој позицији планирано је за завршетак прве фазе надоградње  
                       из буџета града у износу  30.000.000,-      
       -511400 За пројектно планирање и надзор за извођење радова као и за добија-  
            ње разних дозвола, сагласности, мишљења за градњу  износ од 2.000.000,- 
            из буџета за и још 10.000- из осталих извора.  
                    
 
*512000 -Набавка машине и опреме планирана је у укупном износу од 2.009.000,- и то : износ од 
1.254.000-из буџета града; 70.000,- из средстава за матичност ; из донација износ од 650.000,- 
динара  и 35.000,- динара из сопствених  извора. 
         Структура трошења је: 
             -512200 Набавка административна опрема се планира у укупном износу од1.494.000- и 
то: из   буџета града 1.254.000.-;.из средстава за матичност 70.000-; из донација 150.-000 и из 
сопствених средстава 20.000,-Потребно је набавити: више рачунарских сколопа за 
претраживање базе података од стране корисника на оделењима белетристике,стручне књиге, 
дечјег оделења, оделења периодике, за претаживање завичајне грађе, за огранке, набавка свича, 
рутера, упса, екстерних хард диса, штампача, монитора, како би постојећи систем функционисао 
као и за замене пумпе за избацивање воде из подрума и  фотокопирног апарата и друго.                 
             -512600 Опрема за културу у износу од 515.000.- за набавку  полица за одлагање књига, 
након проширења простора из средстава донације. 
 
 
*515000  За књиге и часописе и некњижне библиотечке и завичајне  грађе у библиотеци 
планирана су средстава у укупном износу од 6.000.000- из буџета града,а према библиотечким 
стандардима. Износ од 200.000,-из сопствених извора за доградњу  компјутерских софтвера и 
набавку некњижне и библиотечке грађе и литературе.  
 
Напомена: Издаци за капитална улагања биће коначно одређени након усвајања плана и 
програма капитилних улагања у буџету града. 
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