
На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и
83/2014-др.закон),  члана 77. Закона о буџетском систему  ( „ Службени гласник РС“, број
54/09,73/10,101/10,101/11,93/12,62/13 и 108/13 и 142/14, 68/2015-др.закон и 103/201568/2015-
др.закон, 103/2015 и  99/2016) и  члана  25 Статута  града Пирота,  Одељење за  привреду и
финансије и локалну пореску администрацију Градске управе града Пирота припремило је:

НАЦРТ ОДЛУКЕ
О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА ПИРОТА ЗА 2016. ГОДИНУ

ОПШТИ ДЕО

Члан 1 

У Завршном (консолидованом)  рачуну буџета Града Пирота за 2016. годину у Билансу
стања на дан 31.12.2016. године утврђена је укупна актива у износу од 5.334.914. - хиљада
динара и укупна пасива у износу од  5.334.914.-хиљада динара.

I-АКТИВА                                                                                                            у хиљадама динара
1 Нефинансијскa имовина у сталним средствима 4.012.307

2 Нефинансијска имовина у залихама 1.752
3 Дугорочна финансијска имовина 307.218
4 Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потражи-

вања и краткорочни пласмани 793.172
5 Активна временска разграничења 220.465
II-ПАСИВА
1 Дугорачне обавезе 77.033
2 Обавезе по основу расхода за запослене 31.137
3 Обавезе по основу осталих расхода 14.509
4 Обавезе из пословања 102.442
5 Пасивна временска разганичења 456.493
6 Капитал 4.430.139
7 Резултат пословања 223.161

Члан 2.

У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године
утврђени су:

1 Укупно  остварени  текући  приходи  и  примања   остварена  по  основу
продаје нефинансијске имовине 1.666.031

2 Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске
имовине 1.632.442

3 Вишак прихода и примања-буџетски суфицит (ред. број 1 - ред.број 2) 33.589
4 Корекција  вишка  прихода  и  примања  за  део  нераспоређ.  вишка  из

ранијих год. који је кор. за покриће расхода и издатака текуће године 136.200
5 Део нов.сред. амортизације  који је кориш. за набавку нефин.  имовине -
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6 Корекција вишка прихода за део пренетих неутрошених средстава из
ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 342

7 Корекција  вишка  прихода  за  износ  приватизационих  примања
коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 172

8 Утрошена  средства  текућих  прихода  и  примања  од  продаје
нефинансијске имовине

365

9 Коригован финансијски резултат – суфицит(3+4) 169.938

I-Структура текућих прихода и примања и текућих расхода и издатака:

А- Приходи и примања
1 Порези (порез на доходак, добит и капиталне добитке, порез на фонд

зарада, порез на имовину, порез на добра и услуге и др.)
1.138.334

2 Дотације и трансфери 350.755
3 Други приходи ( од имовине, од продаје добара и услуга, новчане казне,

трансфери од физичких лица, мешовити и неодређени приходи)
141.181

4 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 5.774
5 Примања по основу продаје основних средстава 10.480
6 Примања од продаје залиха 1.857
7 Примања од продаје природне имовине 17.650
Б- Расходи и издаци

1 Расходи за запослене 362.476
2 Коришћење роба и услуга 422.559
3 Употреба основних средстава
4 Отплата камата и пратећих трошкова 3.970
5 Субвенције 102.252
6 Донације, дотације и трансфери 227.205
7 Социјално осигурање и социјална заштита 59.251
8 Остали расходи ( дотације невладиним организацијама, порези, таксе,

казне по решењу судова и судских тела, накнада штете) 91.597
9 Издаци за набавку нефинансијске имовине 363.132

Члан 3.

       Коригован суфицит из члана 2 ове Одлуке, у износу од  169.938.- хиљада динара преноси
се у наредну годину, а састоји се од :
-  дела   вишка прихода кojи је наменски опредељен                           101.433. - хиљада динара
-  дела   нераспоређеног вишка прихода                                                  68.505. -  хиљада динара.

Остварен вишак по корисницима:                                                                            у 000 динара
Ред. број К о р и с н и к Вишак

1 Извршење буџета општине 167.030
2 Дечји вртић Чика Јова Змај 1.455
3 Туристичка организација 310
4 Спортски центар 449
5 Дом културе 77

2



6 Музеј Понишавља 11
7 Историјски архив 62
8 МЗ Росомач 125
9 МЗ Крупац 123

Укупан вишак прихода 169.642

У обрасцу  2  МЗ  Брлог  је приказала мањак  у  износу  од  4.-хиљаде  динара.  Овај
индиректни корисник је доставио образложење за овај мањак јер нису извршили корекцију
вишка прихода из претходне године за дати износ.

Након  извршене  корекције  у  консолидацији,  укупан  вишак  прихода износи
169.638,00 динара.

Члан 4.

У  Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31.
децембра 2016. године, утврђена су укупна примања  у износу од 30.104.- хиљада динара и
укупни издаци у износу од  363.132.- хиљада динара.
I- Примања

1 Примања од продаје основних средстава 10.480
2 Примања од продаје природне имовине 17.650
3 Примања од продаје залиха 1.857
4 Примања од продаје финансијске имовине 117
II- Издаци

1 Основна средства 353.890
2 Залихе 840
3 Природна имовина 8.402
4 Мањак примања (I-II ) 333.028

Члан 5.

У Извештају о  новчаним токовима  у  периоду од 1.  јануара  до 31.  децембра 2016.
године,  утврђени  су  укупни  новчани  приливи  у  износу  од  1.666.148.-  хиљада  динара,  и
укупни новчани одливи у износу од  1.632.442.-  хиљада динара и салдо готовине на крају
године у износу од 226.123. - хиљада динара. 
I- Новчани приливи

1 Порези 1.138.334
2 Донације и трансфери 350.755
3 Други приходи 141.181
4 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 5.774
5 Примања од продаје основних средстава 10.480
6 Примања од продаје природне имовине 17.650
7 Примања од продаје залиха 1.857
4 Примања од продаје финансијске имовине 117
II- Новчани одливи

1 Расходи за запослене 362.476
2 Коришћење роба и услуга 422.559
3 Отплата камате и пратећи трошкови 3.970
4 Субвенције 102.252
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5 Донације, дотације и трансфери 227.205
6 Социјално осигурање и социјална заштита 59.251
7 Остали расходи 91.597
8 Основна средства 353.890
9 Природна имовина - земљиште 8.402
10 Залихе 840

III-  Салдо готовине на почетку године                                                              194.246.- хиљ.дин.
IV-  Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну                         1.666.747.- хиљ. дин.
V-  Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну                            1.634.870.- хиљ. дин.
VI- Салдо готовине на крају године                                                                   226.123.- хиљ. дин.

             
   Члан 6.

У Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра 2016. године,
утврђена је укупна разлика – суфицит  у износу од 33.706.-хиљада динара, између укупних
прихода и примања који износе 1.666.148. - хиљада динара и укупних расхода и издатака који
износе  1.632.442.-  хиљада  динара.  По  нивоима  финансирања  исказан  је: из  републике
суфицит од 2.135. – хиљаде динара; из средстава Општине суфицит 142.468.- хиљаде динара;
из  средстава  од   донација  суфицит  21.783.-хиљада  динара  и  из  осталих  извора  дефицит
132.680.- хиљада динара. 

Структура прихода и примања, расхода и издатака,  као и остварена разлика између
примљених и утрошених средстава по економској класификацији и корисницима дата је у
посебном делу буџета и обрасцу 5. завршног рачуна.

                                               
Члан 7.

ИЗВРШЕЊЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

Опис

Економс
ка
класифи
к.

План
2016

Извршење
2016

I. УКУПНА ПРИМАЊА 7+8 1.633.817.809 1.604.044.518
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (класа 7) у чему: 7 1.598.296.809 1.576.020.927
1.Порески приходи 71 1.127.800.000 1.138.333.717

1.1.  Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим
самодоприноса)

711 839.700.000 876.647.270

1.2. Самодопринос 711180 0
1.3. Порез на фонд зарада 712 0 3.131
1.4. Порез на имовину 713 247.000.000 222.426.796
1.5.Порез на добра и услуге 714 26.100.000 24.552.602
1.6.Други порези 716 15.000.000 14.703.918
2. Непорески приходи од чега: 74 123.750.000 101.119.347
  - наплаћене камате 7411 3.000.000 2.064.235
3 .Примања од продаје нефинансијске имовине 8 35.521.000 28.023.591
4 .Донације 731+732 27.130.240 22.593.063
5.Трансфери 733 318.716.569 313.571.512
6.Меморандумске ставке за рефундацију расхода 771+772 900.000 403.288
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II. УКУПНИ ИЗДАЦИ  4+5 1.817.373.393 1.569.887.767
ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 1.375.800.864 1.210.899.380
1. Расходи за запослене 41 370.285.044 346.693.491
2. Коришћење роба и услуга 42 427.287.364 380.878.927
3. Отплата камата 44 5.150.000 3.969.681
4. Субвенције 45 103.662.087 102.252.005
5. Издаци за социјалну заштиту из буџета 47 66.841.746 59.194.548
6. Остали расходи 48+49 110.691.332 91.301.528

ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ
4631+46
41+4651

252.063.431 215.794.777

КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 5 441.572.529 358.988.387

КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ
4632+46
42+4652

39.819.860 10.814.423

III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ)  (I-II)
(7+8)-
(4+5)

- 183.555.584 34.156.751

ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) (УКУПНИ ПРИХОДИ
УМАЊЕНИ  ЗА  НАПЛАЋЕНЕ  КАМАТЕ  МИНУС УКУПНИ
РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ)

(7-
7411+8)-
(4-44+5)

- 181.405.584 36.062.197

 ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И
ПРОДАЈЕ,  ОДНОСНО  НАБАВКЕ  ФИНАНСИЈСКЕ
ИМОВИНЕ

 

IV. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА
И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

92 117.000 116.897

V.  ИЗДАЦИ  ПО  ОСНОВУ  ДАТИХ  ПОЗАЈМИЦА  И
НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ

62

VI.  ПРИМАЊА  ПО  ОСНОВУ  ОТПЛАТЕ  КРЕДИТА  И
ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ
ПО  ОСНОВУ  ДАТИХ  КРЕДИТА  И  НАБАВКЕ
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV-V)

92-62 117.000 116.897

VII. ЗАДУЖИВАЊЕ 91
1. Задуживање код домаћих кредитора 911
2. Задуживање код сстраних кредитора 912
VIII. ОТПЛАТА ДУГА 61
1. Отплаћивање домаћег дуга 611
2. Отплаћивање страног дуга 612

3. Отплаћивање по гаранцијама 613

IX ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III+VI+VII-VIII)  - 183.438.584 34.273.648

 
УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ

Екон. 
класиф

Н а з и в План 2016
Остварење
I-XII-2016.

2 3

3+7+8+9  I УКУПНА СРЕДСТВА (II+III) 1.817.373.393 1.787.599.999

7+8+9 II УКУПНИ ПРИХОДИ  И ПРИМ.(1+2+3) 1.633.934.809 1.604.161.415

7 1.Текући приходи 1.598.296.809 1.576.020.927

8 2.Примања од продаје нефинансијске имовине 35.521.000 28.023.591

9 3.Примања од задуживања и продаје фин
ансијске  имовине

117.000 116.897

92 3.1. Примања од продаје финансијске имовине 117.000 116.897
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3  III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА 183.438.584 183.438.584

4+5+6  IV УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (4+5+6) 1.817.373.393 1.569.887.767

4 4. Текући расходи 1.375.800.864 1.210.899.380

5 5.Издаци за  нефинансијску имовину 441.572.529 358.988.387

6 6.Издаци  за  отплату  главнице  и  набавку
финансијске имовине 

62 6.1. Набавка финансијске имовине 

(3+7+8+9)-
(4+5+6)

 V  УКУПНА  СРЕДСТВА  минус  УКУПНИ
РАСХОДИ И ИЗДАЦИ  I-IV

217.712.232

Кориговани одливи за плаћене расходе који се
не евидентирају преко класе 4,5 и 6

7.081

УКУПАН СУФИЦИТ 217.705.151

(7+8)-(4+5) VI  БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ  (II-
IV)

- 183.555.584 34.156.751

(7+8)-(4+
5)+(92-62

УКУПАН  ФИСКАЛНИ  СУФИЦИТ
/ДЕФИЦИТ 

- 183.438.584 34.273.648

РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

Ред.
број

Н а з и в План 2016
Остварење
I-XII-2016.

Разлика 
%

1 2

I Примања од задуживања 0 0

II Примања од продаје финансијске имовине 117.000 116.897 99,91

III Издаци за набавку финансијске имовине (за 
набавку домоћих хартија од вредности)

0 0

IV Издаци за отплату главнице дуга

V Рачун финансирања 117.000 116.897

Члан 8

Одлука  о  буџету  Града  Пирота  за  2016 годину  извршена  је  према  следећем   у
динарима:

1 Укупно остварени текући приходи и примања (класа 7+8) 1.604.044.518
2 Укупно распоређени текући расходи и издаци (класа 4+5) 1.569.887.767
3 Вишак прихода - суфицит 34.156.751
4 Корекција за део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих

година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 133.056.305
5 Корекција  вишка  прихода  и  примања  за  износ  приватизованих

примања коришћен за покриће  расхода и издатака текуће године 116.897
6 Коригован вишак прихода  (3+4+5) 167.329.953
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Члан 9.

 Примања од продаје финансијског капитала у 2016. години су остварена у износу од
116.897 динара.

Члан 10.

Коригован суфицит из члана 8 ове Одлуке у износу од 167.329.953 динара преноси се
у наредну годину и распоређује на наменски опредељен  и нераспоређен суфицит.
А) Наменски опредељен коригован суфицит у износу од 101.445.355 динара користиће се за:

 Скупштина града – пренете обавезе                                                                     150.013,00
 Градоначелник и Градско веће – пренете обавезе                                              164.100,00 
 Градска управа – пренете обавезе                                                                    45.107.039,00
 Јавно правобранилаштво града – пренете обавезе                                                  1.620,00
 Буџетски фонд за заштиту животне средине                                                       653.246,00
 Гимназија – за објекат са Историјским архивом                                              9.610.000,00
 Душан Радовић – за халу                                                                                  17.473.000,00
 Јавни ред и безбедност – неутрошена средства                                                4.524.478,00
 Трошкови за превоз старијих од 60 година – пренете обавезе                          877.055,00 
  Комесаријат за избеглице                                                                                  5.341.000,00
 Обавезе за неисплаћене девизне дневнице                                                            12.060,00
  Основно образовање - пренете обавезе                                                            5.026.500,00
  Средње образовање – пренете обавезе                                                             4.890.388,00
  Култура – пренете обавезе                                                                                 1.567.893,00
 Дечији вртић – пренете обавезе                                                                         2.757.636,00
 Туристичка организација – пренете обавезе                                                          22.141,00
 Спорски центар – пренете обавезе                                                                     3.267.186,00

Б) Нераспоређени вишак прихода за пренос у наредну годину                               65.884.598,00
                                                 

Члан 11.

Укупна средства у износу од  217.705.151  динара која се састоје од: нераспоређеног
коригованог  вишка  прихода  из  члана  8  Одлуке  у  износу  од  167.329.953 динара
нераспоређеног  вишка  прихода  и  примања  из  ранијих  година  у  износу  од  50.375.198,00
динара,  распоредиће се Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету за 2017. годину.

Члан 12.

ПОСЕБАН ДЕО

Укупно  планирани и остварени текући  приходи и примања и укупно  планирани и
извршени расходи и издаци од 1.  јануара до 31. децембра 2016. године према економској
класификацији и распоред средстава по корисницима и врстама издатака износе у динарима:
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а) ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА
Економ.
класифи
кација

Опис План
Оствар. сред из

буџета
% оствар. Остатак

2 3 4 5 6

 711110 Порез на зараде 724.000.000 742.525.418 102,56 - 18.525.418

 711120 Порез на приходе од самост. делат. 51.000.000 55.375.092 108,58 - 4.375.092

 711140 Порез на приходе од имовине 3.500.000 3.585.128 102,43 - 85.128

 711160 Порез на приходе од осигурања 100.000 0 0 100.000

 711180 Самодопринос 100.000 0 0 100.000

 711190 Порез на друге приходе 61.000.000 75.161.632 123,22 - 14.161.632

 711000
ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И 
КАПИТАЛНУ ДОБИТ 839.700.000 876.647.270 104.40 - 36.947.270

712110 Порез на фонд зарада 0 3.131 0 - 3.131

712000 ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА 0 3.131 0 - 3.131

 713120 Порез на имовину 218.000.000 193.329.119 88,68 24.670.881

 713310 Порез на наслеђе и поклон 3.000.000 1.584.567 52,82 1.415.433

 713420 Порез на капиталне трансакције 26.000.000 27.513.110 105,82 - 1.513.110

 713000 ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 247.000.000 222.426.796 90,05 24.573.204

714430
Комунална такса за коришћење 
рекламних паноа 0 33.653 0 - 33.653

 714510 Порези, таксе и накнаде на мотор. воз 20.000.000 18.698.365 93,49 1.301.635

 714540
Накн. за  коришћ. добара од општег 
интереса 2.100.000 1.873.321 89,21 226.679

 714550 Концесионе накнаде и боравишна такса 2.100.000 2.151.088 102.43 - 51.088

 714560 Општнске и градске таксе 1.900.000 1.796.176 94,54 103.824

 714000 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 26.100.000 24.552.602 94,07 1.547.398

 716110 Комуналне таксе на фирму 15.000.000 14.703.918 98,03 296.082

 716000 ДРУГИ ПОРЕЗИ 15.000.000 14.703.918 98,03 296.082

732140
Текуће донације од међународних 
организација у корист нивоа градова 4.150.000 37.163 0,90 4.112.837
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 732150
Текуће донације од међународних 
организација у корист нивоа општина 3.080.240 3.080.240 100 0

732240
Капиталне донације од међународних 
организација у корист нивоа градова 19.691.706 19.267.367 97.85 424.339

 732250
Капиталне донације од међународних 
организација у корист нивоа општина 208.294 208.294 100 0

 732000
ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА 27.130.240 22.593.063 83.28 4.537.177

733140
Текући трансфери од других нивоа 
власти у корист нивоа градова 205.965.181 206.015.345 100,02 - 50.164

 733150
Текући трансфери од других нивоа 
власти у корист нивоа општине 100.498.388 100.310.888 99,81 187.500

733240
Капитални трансфери од других нивоа 
власти у корист нивоа градова 12.253.000 7.245.279 59,13 5.007.721

 733000
ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА 
ВЛАСТИ 318.716.569 313.571.512 98,39 5.145.057

741140
Камате на средства консолидованих 
рачуна трезора градова 2.263.687 1.327.923 58,66 935.764

 741150
Камате на средства консолидованих 
рачуна трезора општина 736.313 736.312 100 1

741510
Накнада за коришћење природних 
добара 10.000.000 6.589.950 65,90 3.410.050

 741520
Накнада за коришћење шумског и 
пољопривредног земљишта 5.000.000 1.637.202 32,74 3.362.798

741530 Накнада за коришћ. прост. и грађ. земљ 55.500.000 52.368.219 94,36 3.131.781

 741000 ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 73.500.000 62.659.606 85,25 10.840.394

742140
Приходи од продаје добара и услуга и 
закупа у корист нивоа градова 671.151 3.032.680 451,16 - 2.361.529

 742150
Приходи од продаје добара и услуга и 
закупа 328.849 328.848 100 1

742240 Таксе у корист нивоа градова 4.945.499 5.874.616 118,79 - 929.117

 742250 Таксе у корист нивоа општина 20.054.501 6.135.712 30,60 13.918.789

742340
Приходи буџета града од продаје 
добара 142.350 116.350 81,74 26.000

 742350
Приходи општинских органа од продаје 
добара 57.650 57.650 100 0

742000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И 
УСЛУГА 26.200.000 15.545.856 59,34 10.654.144

743320
Приходи од новчаних казни за 
саобраћајне  прекршаје 10.000.000 12.809.424 128,09 - 2.809.424

743340
Приходи од новчаних казни за 
прекршаје у корист нивоа градова 932.500 403.100 43,23 529.400

743350
Приходи од новчаних казни за 
прекршаје у корист нивоа општина 667.500 667.500 100 0

743920
Oстале новчане казне, пенали и 
приходи од одузете имовинске користи 300.000 159.510 53,17 140.490
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743000
НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗИМАЊЕ 
ИМОВИНСКЕ КОРИСТИ 11.900.000 14.039.534 117,98 - 2.139.534

744140
Текући добровољни трансфери у корист
нивоа градова 1.020.000 915.783 89,78 104.217

744150 Текући добровољни трансфери 130.000 130.000 100 0

744000
ДОБРАВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД 
ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА 1.150.000 1.045.783 90,94 104.217

745140
Мешовити и неодређени приходи у 
корист нивоа градова 5.523.387 2.351.956 42,58 3.171.431

745150
Мешовити и неодређени приходи у 
корист нивоа општина 5.476.613 5.476.613 100 0

745000
МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ 
ПРИХОДИ 11.000.000 7.828.568 71,17 3.171.432

771110
Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода текуће године 500.000 0 0 500.000

771000
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 
РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ТЕК. ГОД. 500.000 0 0 500.000

772110
Меморандумске ставке за рефундацију 
расхода предходне год. 400.000 403.288 100,82 - 3.288

772000
МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 
РЕФУНД. РАСХОДА ПРЕДХОД. ГОД. 400.000 403.288 100,82 - 3.288

СВЕГА ПРИХОДИ 1.598.296.809 1.576.020.927 98,61 22.275.882

811140
Примања од продаје непокретности у 
корист нивоа градова 7.926.964 6.644.747 83,82 1.282.217

811150 Примања од продаје непокретности 2.494.036 2.494.036 100 0

811000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ 
НЕПОКРЕТНОСТИ 10.421.000 9.138.783 87,70 1.282.217

812140
Примања од продаје покретних ствари у
корист нивоа градова 100.000 1.235.000 1235 - 1.135.000

812000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНИХ 
СТВАРИ 100.000 1.235.000 1235 - 1.135.000

841140
Примања од продаје земљишта у корист
градова 9.216.856 1.866.665 20,25 7.350.191

841150
Примања од продаје земљишта у корист
општине 15.783.144 15.783.144 100 0

841000 Примања од продаје земљишта 25.000.000 17.649.808 70,60 7.350.192

 
СВЕГА ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 
(7+8) 1.633.817.809 1.604.044.518 98,18 29.773.291

921950
Примања од продаје домаћих акција и 
капитала 117.000 116.897 99,91 103

921000
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 117.000 116.897 99,91 103

 СВЕГА  (7+8+9) 1.633.934.809 1.604.161.415 98,18 29.773.394
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б) ПЛАН И ОСТВАРЕЊЕ РАСХОДА

Економ.
Класиф.

 О   п  и  с
       План
сред. из буџета

Извршење Индекс Остатак

410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 370.285.044 346.693.491 93,62 23.591.553

411000 Плате, додаци и накнаде запослених 281.486.378 274.609.478 97,55 6.876.900

412000
Социјални доприноси на терет 
послодавца 50.562.370 49.128.561 97,16 1.433.809

414000 Социјална давања запосленима 18.096.742 4.485.427 24,78 13.611.315

415000 Накнада за запослене 12.017.000 10.743.247 89,40 1.273.753

416000
Награде, бонуси и остали посебни 
расходи 8.122.554 7.726.778 95,12 395.776

420000 КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА 427.287.364 380.878.927 89,13 46.408.437

421000 Стални трошкови 212.984.460 188.678.162 88,58 24.306.298

422000 Трошкови путовања 5.566.373 3.218.746 57,82 2.347.627

423000 Услуге по уговору 87.761.459 82.273.619 93,74 5.487.840

424000 Специјаллизоване услуге 38.162.000 28.150.192 73,76 10.011.808

425000 Текуће поправке и одржавање 57.923.523 55.656.015 96,08 2.267.508

426000 Материјал 24.889.549 22.902.193 92,01 1.987.356

440000
Отплата камате и пратећи трошкови 
задуживања 5.150.000 3.969.681 77,08 1.180.319

441000 Отплата домаћих камата 5.100.000 3.969.681 77,83 1.130.319

444000 Пратећи трошкови задуживања 50.000 0 0 50.000

450000 СУБВЕНЦИЈЕ 103.662.087 102.252.005 98,64 1.140.082

451000 Субвенције нефинансијским корпорац. 35.435.326 35.070.861 98,97 364.465

454000 Субвенције привтним предузећима 68.226.761 67.181.144 98,46 1.045.617

460000
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И 
ТРАНСФЕРИ 291.883.291 226.609.200 77,63 65.274.091

463000
Донације и трансфери осталим нивоима
власти 247.800.803 189.110.766 76,31 58.690.037

465000 Остале дотације и трансфери 44.082.488 37.498.433 85,06 6.584.055

470000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 66.841.746 59.194.548 88,55 7.647.198

472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 66.841.746 59.194.548 88,55 7.647.198

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 102.811.587 91.301.528 88,80 11.510.059
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481000 Донације невладиним организацијама 77.330.000 77.141.346 99,75 188.654

482000 Порези, обавезне таксе и казне 4.568.458 2.584.946 56,58 1.983.512

483000
Новчане казне и пенали по решењу 
судова 20.013.747 10.675.854 53,34 9.337.893

485000
Накнада штете за повреду или штету 
насталу од стране др.органа 899.682 89.382 100 0

490000 РЕЗЕРВЕ 7.879.745 0 0 7.879.745

499000 Средства резерви 7.879.745 0 0 7.879.745

510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА 411.400.512 350.586.566 85,21 60.813.946

511000 Зграде и грађевински објекти 378.341.511 320.958.850 84,83 57.382.661

512000 Машине и опрема 31.849.481 28.490.726 89,45 3.358.755

515000 Нематеријална имовина 1.209.520 1.136.990 94,00 72.530

540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА 30.172.017 8.401.821 27,84 21.770.196

541000 Земљиште 30.172.017 8.401.821 27,84 21.770.196
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (класа 
4+5) 1.817.373.393 1.569.887.767 86.38 247.485.626
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ц) ОСТВАРЕЊЕ РАСХОДА ПО АПРОПРИЈАЦИЈАМА
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Члан 13.

Завршни рачун садржи и: 

 Извештај о коришћењу средстава сталне и текуће буџетске резерве;
 Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту

новца и капитала  и извршеним отплатама дугова;
 Образложење одступања између одобрених средстава и извршења;
 Извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима које садржи Завршни

рачун;
 Извештај о реализцији средстава програма и пројекта који се финансирају из

буџета, а однос се на:
-    субвенције  јавним  нефинансијским  педузећима  и  организацијама  и

приватним предузећима
- трошење наменских јавних прихода и сопствених прихода;
- коришћење средстава за набавку финансијске имовине

 Напомене  о  рачуноводственим  политикама  и  додатним  анлизама,
образложењима  и  сравњивању  ставки  извода  и  извештаја  обухваћеним
завршним рачуном.

Члан 14.

Ова одлука ће се објавити у „Службеном листу града Ниша“

Број I- бр. 
Датум:
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ИЗВЕШТАЈ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ СТАЛНЕ И ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ

 СРЕДСТВА СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ 

1. Приходи
    а) Одобрена апропријација по буџету за 2016. годину                  6.000.000 динара

2. Расходи                                                                                                  135.010 динара

3. Стање средстава сталне резерве 31.12.2016. год.                           5.864.900 динара

Ова средства су коришћена за исхрану људства штаба за ванредне ситуације.

ПРЕГЛЕД
РАСПОРЕДА СРЕДСТАВА ТЕКУЋЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ ЗА 2016. ГОДИНУ
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ИЗВЕШТАЈ О ПРИМЉЕНИМ ДОНАЦИЈАМА

                                                                                            у динарима
Р.

бр. Донатор
Корисник
донације

Приходи
Износ Намена

Расходи
Износ

1

Европска унија 
пројекат  ИПА
-средства пренета на 
рачун јавних прихода

Општина Пирот
За караулу 
Дојкинци 9.522.803

Реконстукција 
карауле у  селу 
Дојкинци

2

Европска унија 
пројекат ИПА
-средства пренета на 
рачун јавних прихода

Општина Пирот
Пројекат 
економске 
размене у 
прекограничној  
сарадњи

37.163

Побољшање 
прекоганичне 
сарадње Пирот-
Монтана

3

Европска унија 
пројекат ИПА
-средства пренета на 
рачун јавних прихода

ОШ Вук Караџић-

9.744.564
Реконструкција 
школе у селу 
Гњилан

5

Центар за социјалну 
политику – ЦСП

- средства пренета на 
рачун јавних прихода

Општина Пирот – 
Унапређење 
професионалне 
подршке у 
заједници-важан 
корак у инклузији 
деце

415.294

Унапређење 
професионалне 
подршке у 
заједници-
важан корак у 
инклузији деце

415.294

7

ГИЗ-Немачка 
организација за 
међународну сарадњу
- средства пренета на 
рачун јавних прихода

Општина Пирот – 
замена котла у 
амбуланти у 
Тијабари

208.294
замена котла у 
амбуланти у 
Тијабари

8

Европса унија 
пројекат ИПА
-средства пренета на 
рачун јавних прихода

Општина Пирот – 
Пројекат BABY 
BUM 2.664.945

Oтварање call 
centra за помоћ 
мајкама и 
трудницама

Свега                                                                              22.593.063                                         415.294
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ИЗВЕШТАЈ О ЗАДУЖИВАЊУ НА ДОМАЋЕМ И СТРАНОМ ТРЖИШТУ
НОВЦА И КАПИТАЛА И ИЗВРШЕНИМ ОТПЛАТАМА ДУГОВА

Р.
б.

Назив кредитора Намена кредитда Уговорени 
износ кредитда

Укупно 
отплаћена 
главница

Укупно 
отплаћена 
камата

1 Фонд за развој Републике
Србије

Изградња затвореног 
базена

227.907.713,53 150.874.674,08 40.549.997,29

Свега: 227.907.713,53 150.874.674,08 40.549.997,29
( У 2016. години Град Пирот се није задуживао. Ово задужење потиче из 2011. године)

ПРЕГЛЕД ПРЕУСМЕРАВАЊА АПРОПРИЈАЦИЈА  ДО 5% 
(После  ребаланса)

Ред
број

О  п  и  с Умањењe
апроприја

ције

Увећање
апропри

јације
И  з  н  о  с

1 Дирекција за изградњу – Плате, додаци и накнаде
запосленима

411-147 - 15.600,00

2 Дирекција  за  изградњу  –  Остале  дотације  и
трансфери

465-158 + 15.600,00

3 Дирекција  за  изградњу  –  Накнаде  трошкова  за
запослене

415-150 - 7.400,00

4 Дирекција за изградњу – Трошкови путовања 422-153 - 7.000,00
5 Дирекција за изградњу – Порези, обавезне таксе и

казне
482-159 + 14.400,00

6 Градска управа – Услуге по уговору 423-232 - 250.000,00
7 Градска управа – Специјализоване услуге 424-233 - 650.000,00
8 Градска  управа  –  Субвенције  приватним

предузећима
465-229 + 900.000,00

9 Градска управа – Помоћ за треће дете у породици
узраста до 18 година

472-61 - 110.000,00

10 Градска  управа  –  Накнада  за  прво  дете  и
незапослене мајке

472-59 + 110.000,00

11 Градска управа – Услуге по уговору 423-69 + 5.100,00
12 Градска управа – Трошкови путовања 422-28 - 125.000,00
13 Градска управа – Текуће поправке и одржавање 425-31 + 407.500,00
14 Градска управа – Накнаде трошкова за запослене 415-25 - 287.600,00
15 Градска управа – Машине и опрема 512-72 - 75.000,00
16 Градска управа – Зграде и грађевински објекти 511-71 + 75.000,00
17 Градска управа – Услуге по уговору 423-29 - 145.000,00
18 Градска управа – Стални трошкови 421-27 + 145.000,00

СВЕГА -1.672.600,00
+1.672.600,00
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ПРЕГЛЕД ОТВОРЕНИХ ОДНОСНО УВЕЋАНИХ АПРОПРИЈАЦИЈА ЗА
НАМЕНСКА ТРАНСФЕРНА СРЕДСТВА  И ДОНАЦИЈЕ ПОСЛЕ ИЗВРШЕНОГ

РЕБАЛАНСА
(Члан 5. став.6. Закона о буџетском систему)  

После  доношења  Одлуке  о  изменама  и  допунама  Одлуке  о  буџету  града
Пирота за 2016.годину од 18.11.2016.године, нема увећања апропријације за наменска
трансферна средства и донације.

ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ СУБВЕНЦИЈА ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА,

ОРГАНИЗАЦИЈАМА И ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА 2016.год

 
Р.
б.

К о р и с н и к О   п   и   с И з н о с

1 ЈП „Комуналац“ Пирот Плате за раднике Паркинг севриса, и 
обележавање сигнализације

10.500.000,00

2 Радио Пирот Ликвидација 203.325,83
Јавно предузеће за планирање
и уређење

Субвенција 4.367.535,03

3 ЈКП  Топлана Пирот Програм рехабилитације система 
грејања

20.000.000,00

4 Субвенција превоза за лица старија од 65 година 10.483.394,75
5 Буџетски фонд за развој 

пољопривреде      
Подстицај у сточарству, ратарству и 
пчеларству, дилерска провизија, набавка 
опреме за пољопривреду, садни 
материјал, премије осигурања, 
субвенцинисана камата 

42.857.749,32

6 Субвенција јавних радована локалном нивоу, подршка 
самозапошљавању, субвенције за запошљавање и програм стручне праксе

13.840.000,00

С  в  е  г  а : 102.252.004,93

ИЗВЕШТАЈ
О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ  у 2016. 
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У  току  2016. године  град Пирот  је  имало издатке  за  увећање  финансијске
имовине и  то  за  упис  акција Тигра а.д.  у  износу од  91.457.212,00 динара,  тако  да
оснивачки улог и акцијски капитал сада износе 414.745.868,59  и то код:

- Паркинг сервиса из Пирота                                                                  2.960.000,00
- Пирот енерго Пирот                                                                                 361.772,50
- Спортског центра Пирот                                                                            39.188,15
- Асоцијације Југ Пирот                                                                                 2.321,00
- Дирекције за изгарадњу града                                                                 256.637,25
- Акцијски капитал у Слободној зони „Пирот“- обвезнице              16.304.800,00
- Општинске стамбена агенција                                                                100.000,00

            - ЗИП Центар за младе                                                                                 20.000,00
            - Регионална депонија                                                                                  39.229,40

- ЈП Комуналац Пирот                                                                           32.614.128,60
- ЈП Водовод и канализација Пирот                                                   228.441.457,80
- ЈП Градска топлана Пирот                                                                  20.650.091,20
- ЈП Радио  Пирот                                                                                   10.821.768,00
- Затворени базен                                                                                   10.677.262,67
- Акције Тигра ад                                                                                   91.457.212,00
____________________________________________________________________

УКУПНО                                                                                                         414.745.868,59

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ДОДАТНИХ ПРИХОДА И ЊИХОВО
ОСТВАРЕЊЕ КОД  ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА

у хиљадама динара
Екон.
класи
фик.

О п и с План
ирана
ср 
едств
а по 
буџ.

О   с   т   в   а   р   е   њ   е    

Републ Дона
ције

Остали
извори

Укуп-
но

ДОМ КУЛТУРЕ
4111 Плате и додаци запослених 2210 1722 1722

4121 Допринос за пензијско и инвал. oсигур. 270 209 209
4122 Допринос за здравствено осигурање 115 90 90
4123 Допринос за незапосленост 17 13 13
4131 Накнаде у натури 300
4141 Накнада за време осуствовања са посла 100
4142 Расходи за образовање деце запослен.
4143 Отпремнине и помоћи 100
4144 Помоћ у медицинском лечењу запосле 

ног, чланова породице и друге помоћи 100
4151 Накнаде за запослене 300 24 24
4161 Награде запосленима и остали расходи 300
4211 Трошкови платног промета и банк. усл 110 44 44
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4212 Енергетске услуге 20 1 1
4213 Комуналне услуге 145 45 45
4214 Услуге комуникација 250 235 235
4215 Трошкови осигурања 50 29 29
4216 Закуп имовине и опреме 355 303 303
4219 Остали трошкови 20
4221 Трошкови службеног путовања у земљи 440 67 67
4222 Трошкови службеног путовања у иност. 160 49 49
4223 Трош. путовања  у оквиру ред. рад. вр.
4229 Остали трошкови транспорта
4231 Административне услуге 70
4232 Компјутерске услуге 50 7 7
4233 Усл. образов. и усавршавања запосл. 170 45 45
4234 Услуге информисања 160 45 45
4235 Стручне услуге 235 110 110
4236 Услуге за домаћинство и угоститељст. 505 325 325
4237 Репрезентација 450 70 348 418
4239 Остале ошште услуге 890 838 838
4242 Услуге образовања, културе и спорта 200
4249 Остале специјализоване услуге 200
4251 Текуће поправке и одржавање зграда 240 37 37
4252 Текуће поправке и одржавање опреме 200 50 50
4261 Административни материјал 330 12 12
4263 Материјал за образов. и усавр. запосл 280 31 31
4264 Материјал за саобраћај 440 113 113
4266 Материјал за образовање, културу и сп 38 13 13
4268 Материјал за домаћинство и угоститељ 320 37 37
4269 Материјал за посебне намене 300 92 92
4651 Остале дотације и трансфери 350 227 227
4819 Дотац. осталим непрофитним инстит.
4821 Остали порези 20 2 2
4822 Обавезне таксе 10
4831 Новч. казне и пенали по решењ. судова 20
5113 Капитално одржавање зграда и објеката 20
5114 Пројектно планирање 10
5121 Опрема за саобраћај
5122 Административна опрема 420
5126 Опрема за образовање, културу и спорт 200
5231 Залихе робе за даљу продају 500 207 207

Свега расходи и издаци 11990 70 5370 5440
Приходи и примања 11990 70 5447 5517
Вишак-мањак новчаних прилива 77 77
БИБЛИОТЕКА

4111 Плате, додаци и наканаде запослених 122
4121 Допринос за пензијско и инвал. осигур 13
4122 Допринос за здравствено осигурање 8
4123 Допринос за незапосленост 4
4131 Накнаде у натури 20 18 18
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4141 Накнаде за време осуствовања са посла 777
4143 Отпремнине и помоћи 10
4151 Накнада трошкова за запослене 2
4161 Награде запосленима и остли пос. расх
4211 Трошкови платног промета и банк. усл. 15 2 2
4212 Енергетске услуге 1
4214 Услуге комуникације 16 3 3
4215 Трошкови осигурања 39
4221 Трошкови служб. пута у земљи 112 60 60
4222 Трошкови службеног путовања у иностр. 3
4223 Трошкови путовања у оквиру редовног 

рада
4232 Компјутерске услуге 4
4233 Услуге образ. и усавршавања запослен. 8 7 7
4234 Услуге информисања 6 5 5
4235 Стручне услуге 1 1 1
4236 Услуге за домаћинство и угоститељств 83 53 53
4237 Репрезентација 44 24 24
4239 Остале опште услуге 30 30 30
4242 Услуге образовања, културе и спорта 2 1 1
4249 Остале специјализоване услуге 13 6 6
4251 Текуће поправке и одржавање зграда и 

објеката 22
4252 Текуће поправке и одржавње опреме 42
4261 Административни материјал 13
4263 Матер. за образовање и усавшавање 60 4 4
4264 Материјал за саобраћај 5 3 3
4266 Мат. за образовање, културу и спорт 15
4268 Матер. за одржавање хигијене и угости 35 25 25
4269 Материјал за посебне намене 16 16 16
4651 Oстале текуће дотације и трансфери 20
4821 Остали порези 10
4831 Новчане казне и пенали по решењу судов 1
4841 Накнада штете за повреде или штету 

насталу услед елементарних непогода
5122 Административна опрема 183 133 133
5126 Опрема за обр. науку, културу и спорт
5151 Нематеријална имовина 20 20 20

Свега расходи и издаци
1775 411 411

Приходи и примања 1775 360 360
Вишак-мањак новчаних прилива 51 51
ПОЗОРИШТЕ

4111 Плате, додаци и накнаде запослених
4121 Допринос за пензијско осигурање
4122 Допринос за здравствено осигурање
4123 Допринос за незапосленост
4131 Накнаде у натури
4141 Накнаде за време одсуствовања са посл
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4143 Отпремнине и помоћи
4151 Накнаде трошкова за запослене
4161 Награде, бонуси и остали посебни расх 1 1 1
4211 Трошкови платног промета и банк. усл 24 11 11
4212 Енергетске услуге 10
4213 Комуналне услуге 2
4214 Услуге комуникација 200 130
4215 Трошкови осигурања 5
4216 Закуп имовине и опреме 20
4219 Остали трошкови
4221 Трошкови службених путовања у земљ 300 188 188
4222 Трошкови службеног путовања у 

иностранство
4223 Трош. путов. у оквиру редовног рада
4232 Компјутерске услуге 5
4233 Услуге образ. и усавршавања запослених 10
4234 Услуге информисања 100 15 15
4235 Стручне услуге 1100 865 865
4236 Услуге за домаћинство и угоститељ. 255 177 177
4237 Репрезентација 200 113 113
4239 Остале опште услуге 300 75 75
4242 Услуге образовања, културе и спорта 400 195 195
4249 Остале специјализоване услуге
4251 Тек. поправке и одржавање објекта 20 14 14
4252 Тек. поправке и одржавање опреме 20
4261 Административни материјал 20 6 6
4263 Мат. за образовање и усавршавање 10
4264 Материјал за саобраћај
4266 Материјал за обр. културу и спорт 60
4268 Материјал за домаћинство и угоститељ 40 18 18
4269 Материјал за посебне намене 320 187 187
4651 Остале текуће дотације и трансфери
4822 Обавезне таксе
5122 Административна опрема 10 4 4
5126 Опрема за обр. културу и спорт

Свега расходи и издаци 3412 1999 1999
Приходи и примања 3412 1998 1998
Вишак-мањак новчаних прилива 1 1
МУЗЕЈ ПОНИШАВЉА

4111 Плате, додаци и награде запослених 103 93 93
4121 Допринос за пензијско и инвалидско ос 19 11 11
4122 Допринос за здравствено осигурање 12 5 5
4123 Допринос за незапоосленост 6 1 1
4151 Накнада трошкова за запослене
4211 Трошкови платног промета и банк.услуга 15 9 9
4215 Трошкови осигурања 247 224 224
4221 Трошкови службених путовања у земљ 39 18 18
4222 Трошкови службених путовања у иност. 43 42 42
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4234 Услуге информисања 30
4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 80 38 38
4237 Репрезентација 16
4239 Остале опште услуге
4242 Услуге образовања, културе и спорта
4251 Текуће поправке и одржавања зграда и 

објеката
4252 Текуће поправке и одржавање опреме
4261 Административни материјал 20
4264 Материјал за саобраћај
4268 Материјал за одржавање хигијене и уго
4651 Остале текуће дотације и трансфери 15 12 12
4822 Обавезне таксе
4823 Новчане казне
4831 Новчане казне и пенали по решењу 

судова
1

5122 Административна опрема 30
Свега расходи и издаци 676 453 453
Приходи и примања 676 464 464
Вишак-мањак новчаних прилива 11 11
ИСТОРИЈСКИ АРХИВ

4111 Плате, додаци и накнаде запослених 170 164 164
4121 Допринос за пензијско и инвалид. осиг. 20 20 20
4122 Допринос за здравствено осигурање 12 9 9
4123 Допринос за незапосленост 2 1 1
4151 Накнада трошкова за запослене
4211 Трошкови платног промета 4 4 4
4212 Енергетске услуге
4213 Комуналне услуге
4214 Услуге комуникација
4215 Трошкови осигурања
4221 Трошкови службених путовања у земљ
4233 Услуге образовања и усавршавања запосл
4234 Услуге информисања
4235 Стручне услуге 300 300 300
4236 Услуге за домаћинство и угоститељство
4237 Репрезентација
4239 Остале опште услуге 101 67 67
4242 Услуге образовања, културе и спорта 7 7 7
4249 Остале специјализоване услуге
4251 Текуће попр. и одржав. зграда и објек.
4252 Текуће попр. и одржавање опреме 30 6 6
4261 Административне услуге
4264 Материјал за саобраћај 20
4266 Материјал за образовање, културу и спор
4268 Материјал за хигијену и угоститељство
4269 Матер. за посебне намене 159 8 8
4651 Остале текуће дотације и трансфери 33 22 22
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4831 Новчане казне и пенали по решењу 
судова

2
1 1

5121 Опрема за саобраћај
5122 Административна опрема 72 57 57
5126 Опрема за обр. науку, културу и спорт
5151 Нематеријална имовина 18

Свега расходи и издаци 950 666 666
Приходи и примања 950 728 728
Вишак-мањак новчаних прилива 62 62
ГАЛЕРИЈА ЧЕДОМИР КРСТИЋ

4211 Трошкови платног промета 1
4221 Трошкови службених путовања у зем
4233 Услуге образовања и усавршавања 

запосл.
4235 Стручне услуге
4237 Репрезентација 10 10 10
4239 Остале опште услуге 2 2 2
4268 Материјал за одржавање хигијене
4269 Материјал за посебне намене 2
4821 Остали порези
4822 Обавезне таксе

Свега расходи и издаци 15 12 12
Приходи и примања 15 10 10
Вишак-мањак новчаних прилива 2 2
ДРУШТВЕНА БРИГА О ДЕЦИ  

4111 Плате, додаци и накнаде 3955 1789 1624 3413
4121 Допринос за пензијско и инвалидс. осиг 475 214 195 409
4122 Допринос за здравство 204 92 84 176
4123 Допринос за незапосленост 30 14 12 26
4131 Накнаде у натури 142 99 99
4141 Боловање на терет фонда 6144 3593 3593
4143 Отпремнине и помоћи 40
4144 Помоћ у медицинском лечењу 306 241 241
4151 Накнада трошкова за запослене 4330 4161 4161
4161 Награде, бонуси и остали посебни 

расходи 204 202 202
4211 Трошкови платног промета 360 28 301 329
4212 Енергетске услуге 7050 6084 110 6194
4213 Комуналне услуге 1905 836 707 1543
4214 Услуге комуникације 606 300 283 583
4215 Трошкови осигурања 737 701 701
4216 Закуп имовине и опреме
4219 Остали трошкови
4221 Трошкови службених путовања у земљ 890 729 729
4222 Трошкови службених путовања у иностр. 50 25 25
4224 Трошкови путовања ученика 65 17 17
4231 Административне услуге
4232 Компјутерске услуге 196 174 174
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4233 Услуге обрзовања и усаршавања запосл 234 55 112 167
4234 Услуге информисања 181 179 179
4235 Стручне услуге
4237 Репрезентација 499 498 498
4239 Остале опште услуге 5 3 3
4242 Услуге образовања, културе и спорта
4243 Медицинске услуге 670 200 400 600
4249 Остале специјализоване услуге 20 16 16
4251 Текуће поправке и одржавање зграда 1183 1004 1004
4252 Текуће поправке и одржавање опреме 345 324 324
4261 Административни материјал 470 365 64 429
4262 Материјал за пољопривреду
4263 Материјал за образовање и усавршавање 

запослених 295 195 99 294
4264 Материјал за саобраћај 536 185 1 186
4266 Материјал за образовање, културу и спорт 100 99 99
4267 Медицински и лабараторијски материја 61 56 56
4268 Материјал за хигијену и угоститељств 11566 1675 7817 9492
4269 Материјал за посебне намене 1209 393 400 793
4311 Амортизација зграда и грађевин. објеката
4312 Амортизација опреме
4651 Остале текуће дотације и трансфери 440 160 82 242
4821 Остали порези 57 43 43
4822 Обавезне таксе 5 2 2
4823 Новчане казне 5 2 2
4831 Новчане казне и пенали по решењу 

судова 143 142 142
5113 Капитално одржавање зграда и објекта 191 190 190
5122 Административна опрема 453 358 358
5123 Опрема за пољопривреду 60 60 60
5124 Опрема за заштиту животне средине
5126 Опшрема за образовање, науку, културу и 

спорт
5128 Опрема за јавну безбедност
5151 Нематеријална имовина

Свега расходи и издаци 46471 12585 25155 37740
Приходи и примања 46417 12036 24437 36473
Вишак-мањак новчаних прилива 549 718 1267
ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА

4111 Плате, додаци и накнаде запослених 51 33 33
4121 Допринос за ПИО 20 4 4
4122 Допринос за здравство 7 7 7
4123 Допринос за незапосленост 3
4151 Накнада трошкова за запослене
4211 Трошкови платног промета 130 85 85
4212 Енергетске услуге 60
4213 Комуналне услуге 110
4214 Услуге комуникација 75 45 45
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4215 Трошкови осигурања 90 32 32
4216 Закуп имовине и опреме
4219 Остали трошкови 10
4221 Трошкови службених путовања у земљ. 315 219 219
4222 Трошкови службених путовања у иностр. 130 36 36
4231 Административне услуге 50 35 35
4232 Компијутерске услуге 20
4233 Услуге образовања запослених 24
4234 Услуге информисања 280 211 211
4235 Стручне услуге 240 101 101
4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 110 91 91
4237 Репрезентација 130 120 120
4239 Остале опште услуге 440 335 335
4243 Медицинске услуге-категоризација деце 100 38 38
4249 Остале специјализоване услуге 190 87 87
4251 Текуће поправке и одржавање зграда 30
4252 Текуће поправке и одржавање опреме 60 34 34
4261 Административни материјал 70 15 15
4263 Материјал за обрзовање и усавршавање 15
4264 Материјал за саобраћај 158 96 96
4266 Материјал за образовање, културу и спор 10
4268 Матер. за одржавање хигијене и угости 90 26 26
4269 Материјал за посебне намене 180 134 134
4651 Остале текуће дотације и трансфери 10 4 4
4821 Остали порези 130 65 65
4822 Обавезне таксе 50 36 36
5112 Изградња зграда и објеката 20
5114 Пројектно планирање 50
5121 Опрема за саобраћај 15
5122 Административна опрема 187 96 96
5126 Опрема за  образовање, науку и спорт 10
5151 Нематеријална имовина 10 3 3
5231 Залихе робе за даљу продају 320 288 288

Свега расходи и издаци 4000 2276 2276
Приходи и примања 4000 2246 2246
Вишак – мањак  навчаних прилива 30 30
СПОРТСКИ ЦЕНТАР ПИРОТ

4111 Плате, додаци и накнаде запослених 700 673 673
4121 Допринос за ПИО 86 81 81
4122 Допринос за здравство 38 35 35
4123 Допринос за незапосленост 6 5 5
4131 Накнаде у натури
4141 Накнада за време осуствовања са посла 

на терет фондова 450
4143 Отпремнине и помоћи
4144 Помоћ у медиц. лечењу и друге помоћи 50
4151 Накнада трошкова за запослене 308 108 189 297
4161 Накнаде запослен. и остали посебни рас.
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4211 Трошкови платног промета 130 85 85
4212 Енергетске услуге 2560 424 424
4213 Комуналне услуге 1320 79 79
4214 Услуге комуникација 330 276 276
4215 Трошкови осигурања 70 20 20
4219 Остали трошкови 120
4221 Трошкови службених путовања у земљ 100 74 74
4222 Трошкови службеног путовања у иност. 380 374 374
4229 Остали трошкови транспорта
4231 Административне услуге 250

4232 Компјутерске услуге 100
4233 Услуге образов. и усаврш. запослених 150
4234 Услуге информисања 480 156 156
4235 Стручне услуге 240
4236 Услуге за домаћинство и угоститељство 80 66 66
4237 Репрезентација 80 76 76
4239 Остале опште услуге 5022 2382 1610 3992
4242 Услуге образовања, културе и спорта 1390 724 724
4243 Медицинске услуге 330 60 60
4249 Остале специјализоване услуге 1420 890 890
4251 Текуће поправке и одржавање зграда 118 64 64
4252 Текуће поправке и одржавање опреме 52 51 51
4261 Административни материјал 50 20 3 23
4263 Материј. за образовање и усавршавање 10
4264 Материјал за саобраћај 1000 336 336
4266 Материјал за образовање, културу и сп 20 18 18
4268 Материјал за одржав хигијене и угостит 180 129 129
4269 Материјал за посебне намене 266 45 168 213
4651 Остале текуће донације и трансфери 100 90 90
4652 Остале капиталне дотације и трансфери
4729 Остале накнаде из буџета
4811 Дотације непрофит. организацијама
4819 Дотације осталим непрофит. институц.
4821 Остали порези
4822 Обавезне таксе 60 2 2
5121 Опрема за саобраћај 1835 1816 1816
5122 Административна опрема 565 565 565
5126 Опрема за спорт

5129 Опрема за производњу
5231 Залихе робе за даљу продају 830 345 345

Свега расходи и издаци 21276 2555 9484 12039
Приходи и примања 21276 2555 9933 12488
Вишак – мањак новчаних прилива 0 0 449 449
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ 
ОПШТИНЕ

4111 Плате, додаци и накнаде запослених
4121 Допринос за пензијско осигурање
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4122 Допринос за здравствено осигурање
4123 Допринос за незапосленост
4141 Исплата накнада за одсуствовање са 

посла на терет фондова
4143 Отпремнине и помоћи
4151 Накнаде трошкова за запослене
4161 Награде запосленим и остали пос. расход
4211 Трошкови платног промета и банкар. усл.
4212 Енергетске услуге
4214 Услуге комуникације
4221 Трошкови службеног путовања у земљи
4234 Услуге информисања
4235 Стручне услуге
4237 Репрезентација
4239 Остале опште услуге
4244 Услуге одржавања аутопутева
4246 Услуге очувања животне средине, науке и

геодетске услуге
4249 Остале специјализоване услуге
4251 Текуће поправке и одржавање зграда
4252 Текуће поправке и одржавање опреме
4819 Дотације осталим непрофитним институц
4822 Обавезне таксе
5112 Изградња зграда и објеката
5113 Капитално одржавање зграда и објеката

Свега расходи и издаци
Приходи и примања
Вишак- мањак новчаних прилива
ФОНД ЗА ПУТЕВЕ

4831 Новчане казне и пенали по решењу суд.
Расходи
Приходи и примања
Вишак-мањак новчаних прилива
МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ-ЗБИРНО

4211 Трошкови платног промета
4212 Енергетске услуге
4214 Услуге комуникације
4215 Трошкови осигурања
4221 Трошкови путовања у земљи
4234 Услуге информисања
4235 Стручне услуге
4237 Репрезентација
4239 Остале опште услуге
4242 Услуге образовања, културе и спорта
4249 Остале специјализоване услуге
4251 Текуће поправке и одржав. зграда
4252 Текуће поправке и одржавање опреме
4261 Административни материјал
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4262 Материјал за пољопривреду
4264 Материјал за саобраћај
4266 Материјал за образовање, културу и спор
4268 Материјал за одржавање хигијене и угос.
4269 Материјал за посебне намене
4819 Дотдације осталим непрофитиним инст.
4822 Обавезне таксе
5112 Изградња зграда и објеката
5122 Административна опрема
5126 Опрема за образовање, културу и спорт
5129 Опрема за производњу и непокрет. опр.

Свега расходи и издаци
Приходи и примања
Вишак-мањак новчаних прилива
КОМЕСАРИЈАТ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ РС- 
УГОВОР УНХЦР

4211 Трошкови платног промета
4212 Енергетске услуге
4728 Накнаде из буџета за становање и живот
4729 Остале накнаде из буџета

Свега расходи и издаци
Приходи и примања
Вишак-мањак новчаних прилива

Напомена: У остврене расходе и издатке обухвасћена су и пренета средства из ранијих
година. 

Извештај о реализованим пројектима за 2016. годину

Пројекат “Модернизација и обнова образовних институција у прекограничном
региону Монтана-Пирот.
Корисник: Вук Караџић Пирот
-датум пријема донације 17.06.2015.

 износ донације – 84.454,21 еур
 остатак неутрошених средстава –утрошена су средства
 намена трошења – административни трошкови, трошкови превоза и смештаја,

трошкови  израде  промотивног  материјала,  трошкови  експертских  услуга,
трошкови реновирања школе и уградње грејања 

 датум завршетка пројекта– 16.09.2016.

Пројекат  “Потенцијал  прекограничне сарадње као основ одрживог развоја“
(караула Дојкинци)
Корисник: Општина Пирот

 датум пријема донације 25.07.2014.
 износ донације – 177.342,50 еур
 остатак неутрошених средстава – средства су утрошена
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 намена трошења – административни трошкови,  трошкови превоза,  трошкови
путовања, трошкови израде тендерске документације, трошкови финансијских
анализа, трошкови изградње и реконструкције објекта. 

 датум завршетка пројекта – 24.01.2016.

23.11.2016. године почело се са реализацијом 4 нова пројекта из INTERREG IPA
Прекограничног програма Бугарска-Србија и то:

Пројекат:  “Конзервација,  ревитализација  и  изложбене  поставке  Рано  Хришћанске
базилике и средњовековне тврђаве  у прекограничном региону” - Кале

Град Пирот је водећи партнер у овом пројекту а други партнер је општина Монтана из
Бугарске.
Буџет за Град Пирот  405.743 еур

Активности:
 Реконструкција тврдјаве –биће обновљене 4 куле
 Формирање радне групе за изложбене поставке
 Презентација тврђаве методом проширене и виртуелне стварности

Пројекат:  Спречавање демографског  колапса у прекограничном региону Монтана  –
Пирот
Водећи  партнер  је  Центар  за  социјални  рад  Пирот,  а  други  партнер  је  Општина
Монтана.

Буџет  Центра за социјални рад  258.921

Биће набављена следећа опрема за болницу:
 порођајна столица - 1
 инкубатор – 2
  апарат за анестезију – 1
 доплер апарат – 1
 креветићи за бебе – 15
 кревети за децу-мањи и већи -4
 Реанимациони кревет за бебе – 3

Пројекат:  Заједничке  прекограничне  иницијативе  за  стварање  еколошки  здравог
региона – У селу Дојкинци
Партнери су Удружење “Технолошки институт аквакултуре” Монтана, Град Пирот и
Центар за развојну подршку и иницијативу “Новитас”

Буџет Града Пирота  159.945 еур

Биће изграђен ЕКО МОУНТАИН КАМП у циљу очувања биодиверзитета рибљих
врста.  Циљ је промоција и унапређење коришћења заједничких природних ресурса и
заштита природе у прекограничној области.

Пројекат:  Рекреативне  и  спортске  локације  као  туристички  потенцијал  региона-
Адреналин парк у насељу Сењак поред затвореног базена.
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Партнери Спортски центар Пирот и општина Вршец из Бугарске

Буџет Спортског центра Пирот  301.000 еур

ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА  ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ ТРОШКОВЕ
ОСНОВНОГ И СРЕДЊЕГ ОБРАЗОВАЊА

   у динарима

Конто Врста расхода
Основно образовање
 П л а н            Остварење

Средње образовање
П л а н                  Остварење

4143 Отпремнине и помоћи 219.000 79.790 230.000 0
4144 Помоћ у медицинском 

лечењу 240.000 0 210.000 40.000
4151 Накнаде трошкова за 

запослене 33.237.858 28.539.871 22.403.000 20.062.804
4161 Награде, бонуси и остали 

посебни расходи 4.086.000 3.579.467 3.334.000 2.815.885
4211 Трошкови платног промета

и банкар услуге 885.892 711.211 577.651 392.109
4212 Енергетске услуге 37.267.246 29.273.523 33.367.162 28.103.042
4213 Комуналне услуге 3.844.595 3.290.664 3.095.260 2.355.634
4214 Услуге комуникација 1.098.175 972.192 859.030 703.304
4215 Трошкови осигурања 3.581.000 3.418.132 2.182.000 1.820.857
4216 Закуп имовине и опреме 1.244.540 1.147.644 168.900 144.670
4219 Остали трошкови 4.000 1.440 0 0
4221 Трошкови службених 

путовања у земљи 1.313.900 1.106.208 1.458.000 1.212.299
4222 Трошкови службених 

путовања у иностранству 116.600 113.967 300.000 300.000
4223 Трошкови путовања у 

оквиру редовног рада 1.699.210 1.632.986 0 0
4224 Трошкови путовања 

ученика 5.967.000 5.368.020 330.000 322.160
4231 Административне услуге 0 0 0 0
4232 Компјутерске услуге 807.000 760.582 184.000 164.321
4233 Услуге образовања и 

усавршавања 836.000 819.383 654.000 550.950
4234 Услуге информисања 130.000 113.900 599.000 593.529
4235 Стручне услуге 531.000 465.556 429.000 369.140
4236 Услуге за домаћинство и 

угоситељство 582.000 556.929 510.000 485.670
4237 Репрезентација 312.000 307.350 191.000 189.565
4239 Остале опште услуге 558.416 465.193 944.000 930.853
4242 Услуге образовања, 

културе и спорта 26.000 0 0 0
4243 Медицинске услуге 124.000 116.178 470.000 447.239
4246 Услуге очувања животне 

средине 41.000 40.241 0 0
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4249 Остале специјализоване 
услуге 0 0 13.000 0

4251 Текуће поправке и 
одржавање зграда 2.745.000 2.737.170 914.000 855.818

4252 Текуће поправке и 
одржавање опреме 294.000 250.751 196.000 144.760

4261 Административни 
материјал 500.200 497.357 389.000 374.890

4262 Материјал за 
пољопривреду 0 0 0 0

4263 Материјал за образовање и
усавршавање 754.800 714.543 540.000 467.805

4264 Материјал за саобраћај 357.000 297.570 979.000 908.049
4266 Материјал за образовање, 

културу и спорт 370.000 363.382 691.504 671.355
4267 Медицински и 

лабараторијски материјал 0 0 148.000 140.108
4268 Материјал за домаћинство 

и угоститељство 718.000 706.261 574.000 493.911
4269 Материјал за посебне 

намене 1.793.000 1.711.570 1.086.000 1.062.159
4727 Накнаде из буџета за 

образовање 3.482.000 3.443.679 3.949.920 3.599.000
4821 Остали порези 0 0 0 0
4822 Обавезне таксе 86.000 48.125 64.000 49.658
4831 Новчане казне 6.476.000 4.800.570 2.412.000 2.196.714
5112 Изградња зграда и објеката 17.473.000 0 9.610.000 0
5113 Капитално одржавање 

зграда и објекта 3.603.000 3.602.643 3.300.000 2.813.435
5114 Пројектно планирање 1.634.000 870.000 800.000 773.000
5121 Опрема за саобраћај 0 0 0 0
5122 Административна опрема 1.974.860 1.958.239 800.000 786.567
5126 Опрема за образовање, 

културу и спорт 125.000 124.500 150.000 126.246
5128 Опрема за јавну 

безбедност 290.000 289.800 0 0
5129 Опрема за произв. и 

моторна опрема 40.000 38.000 0 0
5151 Компјутерски софтвер 20.000 18.919 0 0

Укупно 141.488.292 105.353.416 99.112.427 77.467.506
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НАПОМЕНЕ
 О РАЧУНОВОДСТВЕНИМ ПОЛИТИКАМА И ДОДАТНИМ АНАЛИЗАМА,
ОБРАЗЛОЖЕЊИМА И СРАВЊИВАЊУ СТАВКИ ИЗВОДА И ИЗВЕШТАЈА

ОБУХВАЋЕНИХ ЗАВРШНИМ РАЧУНОМ

У Завршном рачуну  буџета  града Пирота за  2016.  годину (консолидованом)
обухваћени  су  приходи  буџета града Пирота и  сопствени  приходи  индиректних
корисника  и  расходи  директних  и  индиректних  корисника,  који  су  усаглашени са
расходима из  књиговодства  Извршења буџета  и евиденција директних корисника и
утврђена одступања.

Финансијски  извештаји  састављају  се  на  готовинској  основи,  а  у  складу са
Међународним стандардима за јавни сектор.

У обрасцу Биланс прихода и расхода исказане  су категорије следећих прихода:
порези,  донације  и  тарансфери,  остали  приходи,  меморандумске  ставке  за
рефундацију расхода као и примања од продаје нефинансијске имовине и примања од
продаје финансијске имовине.

Текући расходи су расходи који се јављају код буџетских корисника у вршењу
функције за коју су основани. Они обухватају: расходе за запослене, расходе за робу и
услуге  и  употребу  средстава  за  рад,  камате  и  трошкове  задуживања,  субвенције,
дотације и трансфере, курсне разлике, расходе за социјалну заштиту, остале расходе,
издатке за нефинансијску имовину и издатке за набавку финансијске имовине.

Расходи и издаци представљају консолидоване расходе и издатке директних и
индиректних корисника буџета града Пирота.

Расходи се евидентирају у моменту плаћања. Расходи који су настали, а нису
плаћени, евидентирају се задужењем обрачунатих неплаћених расхода, а одобрењем
обавеза  односно  пасивних  временских  разграничења.  Расходи  који  су  унапред
плаћени,  сходно  готовинској  основи,  евидентирају  се  у  категорији  расхода  према
одређеној намени.  

У обрасцу Биланс стања, нефинансијска и финансијска имовина као и обавезе
исказане  су  збирно  за  све  директне  и  индиректне  кориснике,  уз  искључивање
међусобних обавеза и потраживања.

Имовина се процењује по набавној вредности, умањеној за исправку вредности
по основу амортизације, а новчана средства се процењују по номиналној вредности.

Обрачун  амортизације  врши се  на  основу  Правилника  о  номенклатури
нематеријалних улагања и основних средстава са стопама амортизације. 

Директни и индиректни корисници буџетских средстава,  чија се делатност у
целини или претежно финансира из буџета, не обрачунвају амортизацију већ исправку
вредности основних средстава врше на терет капитала.
Обавезе се могу преузимати само до износа апропријације утврђене Одлуком о буџету
         Буџетски корисници који нису утрошили сва средства пренета из буџета, до краја
године, износ неутрошених средстава, у складу са Правилником  о начину и поступку
преноса неутрошених буџетских средстава, обавезни су их врате  на рачун Извршења
буџета до 31.12.2016. године.

У консолидацији података искључује се категорија конта 78- Трансфери између
буџетских корисника на истом нивоу.

Директни корисници буџета немају своје текуће рачуне, већ своје пословање
обављају преко рачуна Извршења буџета. Индиректни корисници имају своје текуће
рачуне за редовно пословање и рачуне сопствених прихода преко којих обављају своје
пословање.
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У Извештају о извршењу буџета (Образац 5 Завршног рачуна), приказани су
планирани приходи и расходи по Одлуци о буџету и њихово остварење по нивоима
финансирања  (Република,  Општина,  из  донација  и  из  осталих  извора).  Извори
финансирања 04 – Сопствени приходи и 13- Нераспоређен вишак прихода из ранијих
година  у расходном делу у обрасцу 5, обухваћени су  у колони „из осталих извора“.

 При  извршавању расхода  корисници  буџетских  средстава  су  у  потпуности
водили рачуна да они буду у складу са одобреним апропријацијама.

Приликом састављања завршних рачуна поједини индиректни корисници нису
обратили  пажњу на  тачност  исказивања  података  у  обрасцима,  те  се  неке  грешке
понављају  без обзира што им се на то сваке године скреће пажња. Најчешће грешке се
јављају  код:  корекције  вишка  односно  мањка  прихода,  неусаглашености  стања
готовине  и  стања  финансијске  имовине,  непажња  приликом   уноса  података  у
обрасцима и померања редних бројева, неусклађености појединих конта   активе  и
пасиве, неусклађеност  имовине и капитала по контима, исказивање прихода и расхода
по  изворима  финансирања,  грешке  у  обрасцима   ранијих  година  за  које  су  дата
образложења и које је требало исправити у обрасце, односно пословне књиге нису
спроводене, те се подаци за предходну годину не слажу и  тд. 

Дечјој установи «Чика Јова Змај» пренета су средства по  Одлуци  о буџету
града Пирота  у  износу  3.527.-  хиљада динара  за  финансирање трећег  детета   са
апропријације   472-  Накнаде  за  социјалну  заштиту,  која  она  користи  за  набавку
материјала за одржавање хигијене и књижи на конту 4268- Материјал за одржавање
хигијене. 

Приликом  консолидације  искључена  су  међусобна  потраживања  и  обавезе
директних и индиректних корисника буџета у износу од 27.666.-хиљада динара.
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Образложење

 Завршни  рачун  за  2016. годину  састављен  је  на  основу  одредби  Закона  о
буџетском систему,  Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном
плану за буџетски систем и Уредбе о буџетском рачуноводству.

Код израде извештаја о извршењу Одлуке о буџету града Пирота пошло се од
важеће Одлуке о буџету, односно од Одлуке о њеним изменама и допунама, усвојеним
од стране Скупштине локалне власти уз одређено прилагођавање одредбама Закона о
буџетском систему и Уредби о буџетском рачуноводству, а све у циљу презентовања
потпуних података и информација о пословању буџета и његових корисника у  2016.
години. 

Одлуком о буџету града Пирота за 2016. годину, Скупштина града је утврдила
равнотежу  између  планираних  текућих  прихода  и  примања  и  текућих  расхода  и
издатака у укупном износу од 1.633.934.809,00  динара, као и регулативу за извршење
истих. 

Сходно члану 79. Закона о буџетском систему, завршни (консолидовани) рачун
садржи:

Одлуку о завршном рачуну и то општи и посебни део са табеларним приказом
примања и издатака према Одлуци о буџету за 2016. годину. Саставни део Одлуке су
Обрасци     бр. 1 до 5 на којима су исказани подаци из Завршног рачуна за 2016.
годину, а на основу члана 3. Правилника о буџетском рачуноводству. 

Финансијски  извештај,  према  одредбама  члана  5  Уредбе  о  буџетском
рачуноводству,        припремљен је на принципима готовинске основе.  Он садржи
информације о изворима средстава прикупљених  у току  буџетске године, намени за
коју  су  средства  искоришћена  и  салду  готовинских  средстава  на  дан  извештавања
(31.12.2016. година). Извештај се заснива на консолидованим финансијским подацима
из  Главне  књиге  Трезора  и  подацима  из  извештаја  завршних  рачуна  директних
буџетских корисника.

За реално и тачно исказивање података у Завршном рачуну битну ставку чини
наменско коришћење средстава како директних тако и индиректних корисника буџета.
Из  тог  разлога  извршено  је  усклађивање  података  из  књиговодства  корисника  са
књиговодством Трезора. Расходи у књиговодству Трезора евидентирани су на основу
захтева за плаћање које су достављали корисници буџета у којима је поред економске
класификације наведена врста трошкова, функционална класификација, износ као и у
прилогу копија докумената на основу којих су се вршила плаћања. За сва одступања
дато је посебно образложење као саставни део Одлуке. 

У  општем  делу  Одлуке  о  завршном  рачуну  буџета  за  2016.  годину  дат  је
финансијски извештај и то: 

 2016. године остварени су укупни приходи и примања у износу од 1.604.161.-
хиљада динара  који  заједно  са  нераспоређеним  вишком прихода  из  ранијих
година износе 1.787.600. – хиљаде динара и укупно остварени текући расходи и
издаци у  износу  од  1.569.888.  –  хиљаде  динара,  који  заједно  са  корекцијом
новчаних  одлива  за  износ  плаћених  расхода  који  се  не  евидентирају  преко
класе  4,5  и  6  износе  1.569.895.  –  хиљаде  динара. Остварени  суфицит  у
2016.години износи 217.705. – хиљаде  динара.
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Приходи

Одлуком  о  буџету  града  за  2016.  годину  планирани  су  текући  приходи  и
примања у износу од 1.633.934.809,00 динара.  Одлуком о завршном рачуну буџета
града Пирота за 2016. годину исказано је остварење текућих прихода и примања у
износу од 1.604.161.415,37 динара односно 98,18%.

Пренети  вишак  прихода  по  завршном  рачуну  за  2015.  годину  износи
183.438.584, тако да је за покриће расхода у 2016. години коришћено укупно средстава
у износу од 1.787.599.999 динара.

Средства буџета обезбеђена су сходно Закону о локалној самоуправи и Закону о
финансирању локалне самоуправе из изворних прихода, уступљених јавних прихода,
трансферних средстава из буџета Републике и донаторских средстава.

Укупни приходи мањи су од плана за 1,79% из разлога неостварења у односу на
план:

 Прихода од пореза на имовину (713120) јер је током године дошло, сходно за-
конској регулативи, до одлагања пореског дуга код пореских обвезника који су
по том основу поднели захтеве као и исправке грешке Катастра код погрешног
уписа пољопривредног као грађевинско земљиште, где је по доношењу решења
Катастра вршена исправка у пореској бази града, а самим тим и исправка заду-
жења. Због репрограма дуга код ових обвезника није рађена принудна наплата,

 Камата на средства консолидованог рачуна трезора остварена су у мањем изно-
су из разлога повученог ороченог депозита од АИК банке августа 2016. године
пошто је понуђена нижа каматна стопа од висине референтне а што је у супрот-
ности са одредбама Закона о јавном дугу,

 Капитални трансфери (733240) од других нивоа власти планирани су у складу
са Одлуком о одобрењу средстава из буџета РС Министарства пољопривреде и
заштите животне средине број: 461-02-0092 – П.П./2015-14, а средства су оства-
рена сходно одредбама уговора број 461-02-00122- П.П /2/2016-14 и спроведе-
ном поступку јавне набавке за извођење радова на комасацији у селу Извор
( планирано 12.милиона а остварено 7.милиона динара ),

 Због  неостварења  прихода  од  накнаде  за  коришћење  природних  добара,  по
овом основу забележен је приход почетком 2017. године од 3.312.000,00 динара.
Овај приход односи се на накнаду за коришћење минералних сировина (тех-
нички камен),

 Таксе у корист нивоа општина (742250) бележе остварење мање од плана због
измене законске регулативе и укидања накнаде за уређивање грађевинског зе-
мљишта. План је рађен у складу са остварењем у 2015. години,

 Примања од продаје земљишта (841140) у корист градова остварена су са свега
20,25% у односу на план, јер се одустало од планиране продаје земљишта на
локацијама где није била завршена препарцелација (стрелиште...).

50



Табела Планираних и остварених прихода и примања за 2016. годину:

(у хиљадама динара)
Екон
класи

ф
ПРИМАЊА

Буџет
2016.

Повећање
смањење

индекс
(4/3)*100

1 2 3 4 6

7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 1,598,297 1,576,020 98.61
71 Порези 1,127,800 1,138,331 100.93

711 Порез на доходак, добит и капиталне 
добитке 839,700 876,647 104.40

7111 Порез на зараде 724,000 742,525 102.56
713 Порез на имовину 247,000 222,427 90.05

7131 Периодични порези на непокретности 218,000 193,329 88.68
7133 Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 3,000 1,585 52.83
7134 Порез на финансијске и капиталне 

трансакције 26,000 27,513 105.82
714 Порез на добра и услуге 26,100 24,553 94.07

7144 Порез на појединачне услуге  34  
7145 Порези, таксе и накнаде на употребу добара, 

на дозволу да се добра употребљавају или 
делатности обављају 26,100 24,519 93.94

716 Други порези 15,000 14,704 98.03
732 Донације и помоћи од међународних 

организација 27,130 22,593 83.28
733 Трансфери од других нивоа власти 318,717 313,571 98.39

7331 Текући трансфери од других нивоа власти 306,464 306,326 99.95
7332 Капитални трансфери од других нивоа власти 12,253 7,245 59.13

741 Приходи од имовине 73,500 62,660 85.25
7411 Камате 3,000 2,065 68.83
7415 Закуп непроизведене имовине 70,500 60,595 85.95

742 Приходи од продаје добара и услуга 26,200 15,547 59.34
7421 Приходи од продаје добара и услуга или 

закупа од стране тржишних организација 1,000 3,362 336.20
743 Новчане казне и одузета имовинска корист 11,900 14,040 117.98

7433 Приходи од новчаних казни за прекршаје    
7439 Остале новчане казне, пенали и приходи од 

одузете имовинске користи 300 160 53.33
744 Добровољни трансфери од физичких и 

правних лица 1,150 1,046 90.96
745 Мешовити и неодређени приходи 11,000 7,829 71.17

7451 Мешовити и неодређени приходи 11,000 7,829 71.17
 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 1,597,397 1,575,617 98.64

77 Меморандумске ставке 900 403 44.78
8 Примања од продаје нефинансијске 

имовине 35,521 28,024 78.89
9 Примања од задуживања и продаје 

финансијске имовине 117 117 100.00
921 Примања од продаје финансијске имовине 117 117 100.00

 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 1,633,935 1,604,161 98.18
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Код пореза на доходак, добит и капиталне добитке план је остварен са 104,40%.
У овој групи пореза забележено остварење код пореза на зараде од 102,56% од плана.

Порез  на друге  приходе (порез  на примања по уговорима о делу,  ауторском
хонорару, посланичком додатку и сл.) бележи повећање од 23,22% у односу на план,
као и порез на приходе од самосталне делатности за 8,58 % , и порез на приходе од
имовине већи за 2,43% у односу на план.

У групи пореза на имовину (713000) порез на имовину планиран је на нивоу
годишњег  разреза. Остварење је мање 9,95% у односу на план. 

Код пореза на наслеђе и поклон, остварење у односу на план износи 52,82%.
Планирање код ових прихода као и код прихода на капиталне трансакције се врши на
основу остварења у претходних пар година и непредвидиво је. Никаквим механизмима
не  може  се  предвидети  обим  наслеђивања  и  поклона  као  ни  трговина
непокретностима.  Из  тог  разлога  и  порез  на  капиталне  трансакције  бележи  веће
остварење у односу на план за 5,82%. 

Код пореза на добра и услуге забележено је остварење 94,07% од плана.
Комунална такса планирана је на нивоу разреза. Оприходовани износ је 1,97%

мањи од плана. Током године стручна служба је редовно и о року вршила принудну
наплату.

Код текућих и капиталних  донација од међународних организација  у план се
ушло  са  износом  донаторских  средстава.  Средства  су  повлачена  сходно  повраћају
средстава  по  кварталним  извештајима  по  сваком  пројекту  из  ког  разлога  је  и
забележено остварење.  

Код  текућих  трансфера  од  других  нивоа  власти  –  трансфери  Републике  –
сходно расподели трансфера по Закону о трансферима и плана трансфера по наменама
од министарстава остварено је 98,39%  од плана.

Приходи од  камата на средства консолидованог рачуна трезора остварени су
испод плана, због смањења референтне каматне стопе од стране НБС, што је директно
утицало на камату на орочени депозит, јер је исти пласиран по референтној каматној
стопи,  а  у  складу са  одредбама   Закона  о  јавном дугу,  средства  су  повучена  оног
момента када је банка понудила нижу каматну стопу од референтне.

Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта бележи остварење
од  94,36% од плана.

У оквиру класе 8 остварени су Приходи мањи у односу на план,  јер земљиште
у индустријском парку и стрелиште које је планирано за продају у 2016. години није
продато.

Примања од продаје домаћих акција забележила су остварење у 2016. години и
односе се на продате акције и осталог капитала Радио Пирота. 

Буџетска 2016.година завршена је суфицитом у износу од  217.705.151 динар.
Вишак  прихода  се  састоји  од  нераспоређеног  коригованог  вишка  прихода  од
167.329.953 динара и  нераспоређеног вишка приход из ранијих година   у износу од
50.375.198 динара.  Ова средства  распоредиће  се  Одлукама  о изменама и допунама
Одлуке о буџету. 
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Расходи

Укупно  планирани  расходи  и  издаци  за  2016.  годину  износе  1.817.373.393
динара. У расходе и издатке на позицијама, односно апропријацијама распоређена су и
средства по основу вишка прихода из 2015. године.

Економ.
Класиф.

 О   п  и  с
       План
сред. из буџета

Извршење Индекс Остатак

410000 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 370.285.044 346.693.491 93,62 23.591.553

411000 Плате, додаци и накнаде запослених 281.486.378 274.609.478 97,55 6.876.900

412000
Социјални доприноси на терет 
послодавца 50.562.370 49.128.561 97,16 1.433.809

414000 Социјална давања запосленима 18.096.742 4.485.427 24,78 13.611.315

415000 Накнада за запослене 12.017.000 10.743.247 89,40 1.273.753

416000
Награде, бонуси и остали посебни 
расходи 8.122.554 7.726.778 95,12 395.776

420000 КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА 427.287.364 380.878.927 89,13 46.408.437

421000 Стални трошкови 212.984.460 188.678.162 88,58 24.306.298

422000 Трошкови путовања 5.566.373 3.218.746 57,82 2.347.627

423000 Услуге по уговору 87.761.459 82.273.619 93,74 5.487.840

424000 Специјаллизоване услуге 38.162.000 28.150.192 73,76 10.011.808

425000 Текуће поправке и одржавање 57.923.523 55.656.015 96,08 2.267.508

426000 Материјал 24.889.549 22.902.193 92,01 1.987.356

440000
Отплата камате и пратећи трошкови 
задуживања 5.150.000 3.969.681 77,08 1.180.319

441000 Отплата домаћих камата 5.100.000 3.969.681 77,83 1.130.319

444000 Пратећи трошкови задуживања 50.000 0 0 50.000

450000 СУБВЕНЦИЈЕ 103.662.087 102.252.005 98,64 1.140.082

451000 Субвенције нефинансијским корпорац. 35.435.326 35.070.861 98,97 364.465

454000 Субвенције привтним предузећима 68.226.761 67.181.144 98,46 1.045.617

460000
ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И 
ТРАНСФЕРИ 291.883.291 226.609.200 77,63 65.274.091

463000
Донације и трансфери осталим нивоима
власти 247.800.803 189.110.766 76,31 58.690.037

465000 Остале дотације и трансфери 44.082.488 37.498.433 85,06 6.584.055

470000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 66.841.746 59.194.548 88,55 7.647.198

53



472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 66.841.746 59.194.548 88,55 7.647.198

480000 ОСТАЛИ РАСХОДИ 102.811.587 91.301.528 88,80 11.510.059

481000 Донације невладиним организацијама 77.330.000 77.141.346 99,75 188.654

482000 Порези, обавезне таксе и казне 4.568.458 2.584.946 56,58 1.983.512

483000
Новчане казне и пенали по решењу 
судова 20.013.747 10.675.854 53,34 9.337.893

485000
Накнада штете за повреду или штету 
насталу од стране др.органа 899.682 89.382 100 0

490000 РЕЗЕРВЕ 7.879.745 0 0 7.879.745

499000 Средства резерви 7.879.745 0 0 7.879.745

510000 ОСНОВНА СРЕДСТВА 411.400.512 350.586.566 85,21 60.813.946

511000 Зграде и грађевински објекти 378.341.511 320.958.850 84,83 57.382.661

512000 Машине и опрема 31.849.481 28.490.726 89,45 3.358.755

515000 Нематеријална имовина 1.209.520 1.136.990 94,00 72.530

540000 ПРИРОДНА ИМОВИНА 30.172.017 8.401.821 27,84 21.770.196

541000 Земљиште 30.172.017 8.401.821 27,84 21.770.196
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (класа 
4+5) 1.817.373.393 1.569.887.767 86.38 247.485.626

Укупно  извршени  расходи  и  издаци  буџета  у  2016-ој години  у  износу  од
1.569.887.767 динара мањи су у односу на план за 13,62 %.

Захтеви  корисника  су  редовно  сервисирани,  није  било  проблема  са
ликвидношћу  рачуна  извршења  буџета  о  чему  сведочи  и  висина  пренетих
укалкулисаних обавеза на терет буџета за 2017. годину. Пренете су углавном обавезе
за сталне трошкове по рачунима за децембар 2016. године, kao и обавезе преузете по
незавршеним  инвестиционим  радовима  па  плану  и  програму  реорганизованог  ЈП
„Дирекције за изградњу општине Пирот“. 

Раздео 1 - Скупштина града 
Програмска активност 0001 –  Функционисање локалне самоуправе и градских
општина

Поред  исплате  зарада  председника  СГ Пирот,  заменика  председника  и
секретара СГ у оквиру овог раздела извршена су плаћања и то:

Позицијa 3 - 421 – Стални трошкови - у износу од 55.029,20 динара за услуге
мобилних телефона.
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Извор финансирања План Извршење

01 100.000,00 55.029,20

Укупно 100.000,00 55.029,20

Позиција  4  –  422  –  Трошкови  путовања  -  у  укупном  износу  од  617.855,63
динара за:

Извор финансирања План Извршење

01 830.000,00 617.855,63

Укупно 830.000,00 617.855,63

 за исплату дневница за службени пут у земљи и 
      накнаде одборницима                                                                                 481.238,88
 за путне трошкове за службени пут и путне трошкове одборника           8.560,00
 на име дневница за службени пут у иностранству                                  102.832,00
 за преноћиште на службеном путу у иностранству                                  25.224,75

Позиција 5 - 423 – Услуге по уговору 

Извор финансирања План Извршење

01 5.597.000,00 4.966.272,79

13 8.368,00 8.367,93

Укупно 5.605.368,00 4.974.640,72

Са ове позиције финансиране су следеће услуге:
 информисање  јавности  (  пренос  седнице  СГ)

599.900,00 
 уговор за заменика председника СГ и чланарина                                  330.812,84 
 накнаде члановима комисија за развој, привреду и буџет, 
     за јавне службе, за урбанизам и ујед паса                                             1.963.764,91
 угоститељске услуге                                                                                   531.909,88
 репрезентација                                                                                         1.548.253,09

 Позиција 6 - 426 – Материјал –    746.518,59 динара

Извор финансирања План Извршење

01 850.000,00 664.663,29

13 81.856,00 81.855,30

Укупно 931.856,00 746.518,59

 Стручна литература                                                                                      91.290,00
 Бензин                                                                                                          655.228,59

Позиција 7 - 465 - Остале текуће дотације по закону 
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Извор финансирања План Извршење

01 432.280,00 402.856,71

Укупно 432.280,00 402.856,71
Плаћања са ове позиције односе се умањење зарадa 402.856,71 динара.

Позиција 8 - 481 - Дотације невладиним организацијама

Извор финансирања План Извршење

01 1.142.000,00 1.097.628,30

Укупно 1.142.000,00 1.097.628,30

За парламентарне политичке странке утрошено је 1.097.628,30 динара и:
 46.668,68 динара за СПО,
 48.453,00 динара за ДС,
 119,078,15 динара за СПС,
 352.442,62 динара за Коалицију за Пирот,
 36.936,00 динара за УГ Покрет за Пирот,
 276.602,00 динара за СНС,
 34.605,00 динара за Пиротске напредњаке,
 99.603,00 динара за  ПНС
 28.247,85 динара за ПУПС
 11.011,00 динара за СДС
 43.981,00 динара за Коалицију СДС-ЛДП

Пројекат  “Избори 2016”

Са  Позиције  9-  416  -  Награде  запосленима  и  остали  посебни  расходи  су
исплаћене накнаде члановима изборне комисија и то:

Извор финансирања План Извршење

01 4.116.000,00 4.037.810,33

07 37.500,00 37.500,00

Укупно 4.153.500,00 4.075.310,33

 Позиција 10- 421-Стални трошкови   утрошено је 46.020,23 динара за закуп
пословног простора.

Извор финансирања План Извршење

01 100.000,00 46.020,23

Укупно 100.000,00 46.020,23

 Позиција 12- 423- Услуге по уговору 243.904,97 динара
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Извор финансирања План Извршење

01 214.000,00 213.192,97

07 30.712,00 30.712,00

Укупно 244.712,00 243.904,97

 услуге штампе изборног материјала                                                      211.487,68 
 угоститељске услуге                                                                                  26.950,00
 репрезентација                                                                                              5.467,29

Позиција 13- 426- Материјал  284.717,00 динара

Извор финансирања План Извршење

01 5.000,00 4.180,00

07 280.537,00 280.537,00

Укупно 285.537,00 284.717,00

 134.717,00 динара – канцеларијски и потрошни материјал
 150.000,00 динара – бензин за превоз изборног материјала

Позиција 14- 481- Дотације невладиним организацијама  740.920,00 динара

Извор финансирања План Извршење

01 741.000,00 740.920,00

Укупно 741.000,00 740.920,00

Са ове позиције   утрошено је  740.920,00 динара и то за следеће  политичке
странкe СГ Пирот:

 79.834,00 динара за СПС,
 278.316,00 динара за Коалицију за Пирот,
 256.263,00 динара за СНС,
 68.807,00 динара за  ПНС
 33.000,00 динара за СДС
 24.700,00 динара за Радикалну странку

Раздео 2 – Градоначелник и Градско веће
Програмска активност 0001 –  Функционисање локалне самоуправе и градских
општина

У оквиру раздела 2 расходи су извршавани  са следећих апропријација и то:

Са  Позиције  15 -  411  и  16 –  412   исплаћене су  плате  градоначелника,
помоћника и плаћене функције чланова градског већа. 

Позиција 17 - 421 – Стални трошкови 
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Извор финансирања План Извршење

01 570.000,00 393.298,06

Укупно 570.000,00 393.298,06

и то  за  услуге  мобилних телефона  182.338,06 динара и  за  закуп  склоништа
210.960,00 динара.

Позиција 18 - 422 – Трошкови путовања 

Извор финансирања План Извршење

01 700.000,00 505.516,99

13 8.466,00 8.466,00

Укупно 708.466,00 513.982,99

 и то за:  
 дневнице на службеном путу у земљи                                                       11.135,00 
 путни трошкови за службени пут у земљи                                              154.968,00 
 преноћиште  на службеном путу у земљи                                                252.128,83
 трошкови дневница за службени пут у иностранству                              84.932,33 
 трошкови превоза за службени пут у иностранству                                   4.627,79 
 преноћиште  на службеном путу у иностранству                                       6.191,04 

Позиција  19  -  423  –  Услуге  по  уговору  исплаћено  је  укупно  8.803.480,53
динара

Извор финансирања План Извршење

01 8.851.000,00 8.641.680,53

13 164.800,00 161.800,00

Укупно 9.015.800,00 8.803.480,53

 котизација                                                                                                     80.000,00 
 услуге рекламе и пропаганде                                                                 1.041.322,28 
 накнаде члановима Комисије за саобраћај,
     Комисије за привреду и финансије и Комисије за грађевинарство
     и комунално стамбену делатност                                                              320.359,40
 Уговор о делу за чланове Градског већа                                               2.366.063,38 
 угоститељске услуге                                                                               1.082.098,00 
 репрезентација                                                                                           387.696,59 
 поклони ученицима генерације                                                                  20.450,00 
 чланарина (НАЛЕД, СКГО, Развојна агенција Југ), 
     уговор о обављању послова координатора за ванредне ситуације     3.005.490,88 
 уговор о посл.тех.сарадњи за филм “Врати се Зоне”                             500.000,00 

          Позиција 20 - 426 – Материјал 
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Извор финансирања План Извршење

01 2.100.000,00 2.097.617,62

13 157.190,00 157.189,30

Укупно 2.157.190,00 2.254.806,92

и то на име: трошкова канцеларијског и осталог материјала 132.589,80 динара,
трошкова  за  цветне  аранжмане  62.540,00 динара,  стручну  литературу  246.604,32
динара, бензин  1.769.011,61 динара  и  средства  за  одржавање  хигијене  44.061,19
динара.

           Позиција 21 – 465 – Остале дотације и трансфери

Извор финансирања План Извршење

01 1.368.190,00 1.224.930,90

Укупно 1.368.190,00 1.224.930,90

Укупан  износ  је  исплаћен  за  умањење  плата.  Средства  су  уплаћена  у
Републички буџет.

Раздео 3 – Градска управа
Програмска активност 0001 –  Функционисање локалне самоуправе и градских
општина

Поред  исплата  зарада  за  раднике  Градске управе  у  оквиру  овог  раздела
извршена су плаћања и то:

Позиција 24 – 414 – Социјална давања запосленима 

Извор финансирања План Извршење

01 5.613.000,00 2.163.750,82

Укупно 5.613.000,00 2.163.750,82

и то у укупном износу од 2.163.750,82 динара за следеће намене:
 породиљско боловање                                                                                213.023,52
 боловање преко 30 дана                                                                             270.741,42 
 отпремнине у случају одпуштања с посла                                            1.059.765,88
 помоћ у случају смрти члана породице запосленог                                358.520,00
 помоћ у лечењу запослених                                                                       261.700,00

Позиција 25 - 415  - Накнаде трошкова за запослене 

Извор финансирања План Извршење

01 6.712.400,00 6.001.996,65

Укупно 6.712.400,00 6.001.996,65

И  то  за  превоз  у  редовном  раду  запослених,  што  је  законска  могућност  и
обавеза.
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Позиција 26 – 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Извор финансирања План Извршење

01 560.000,00 511.207,00

Укупно 560.000,00 511.207,00

Исплаћене су 9 јубиларне награде запосленима.

      Позиција 27 - 421 – Стални трошкови

Извор финансирања План Извршење

01 35.255.000,00 28.915.183,19

13 1.673.302,00 1.673.301,63

Укупно 36.928.302,00 30.588.484,82

 и то на име:
 трошкова банкарских провизија приликом редовних 
     дневних плаћања и преноса средстава                                                   1.354.787,59
 трошкови банкарских услуга                                                                     248.497,61
 утрошка електричне енергије                                                               14.322.475,80
 огревног дрвета за месне канцеларије                                                      236.800,00
 топлотне енергије                                                                                    4.985.170,88
 утрошка воде                                                                                               116.142,76
 услуге обезбеђења зграде Градске управе                                            1.941.892,68 
 комуналне услуге - одвоз отпада                                                              590.404,19 
 одржавање чистоће пословних просторија                                           1.595.874,02
 ПТТ трошкова                                                                                          1.801.233,27
 услуге интернета                                                                                         191.018,50
 услуге мобилних телефона                                                                        649.322,40
 поштарине                                                                                                1.794.930,81
 осигурања возила                                                                                        284.428,00
 осигурања опреме и зграде                                                                        118.715,51
 осигурање запослених                                                                                347.710,80
 РТВ претплата                                                                                                 9.080,00

На економској класификацији 422 – Позиција 28 - Трошкови путовања, износ
од 774.494,46 динара опредељен је:

Извор финансирања План Извршење

01 2.375.000,00 774.494,46

Укупно 2.375.000,00 774.494,46

 на име дневница запослених за службени пут у земљи 35.200 динара,
 на име путних трошкова за службени пут у земљи  225.855,00 динара, 
 на име смештаја запослених на службеном путу у земљи 257.001,00 динара,
 на  име  дневница  запослених  за  службени  пут  у  иностранству  248.282,59

динара,
 на име путних трошкова за службени пут у иностранству 8.155,87динара
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  Позиција 29 - 423 – Услуге по уговору 

Извор финансирања План Извршење

01 6.655.000,00 5.890.195,03

13 183.360,00 182.727,08

Укупно 6.838.360,00 6.072.922,11

извршено је за следеће намене: 
 услуге одржавања програма -  рачунара ( ЗУП, МЕГА, ЛИРА )        2.049.744,70 
 Уговор-услуге превођења                                                                            54.000,00
 котизације за учешће на семинарима                                                       161.106,00
 издаци за полагање стручног испита                                                            7.500,00
 услуге штампе -рекламирања                                                                    251.640,36
 објављивање аката, огласа, тендера                                                      1.906.918,40 
 комисија за планове                                                                                   174.430,37 
 прање возила, визит карте, преглед пп апарата,
       копирање матичних књига, укоричавање...                                            853.918,12 
 услуге јавног извршитеља                                                                           20.815,78
 услуге ревизије Завршног рачуна за 2015. годину                                  348.000,00
 уговор о делу – услуге вештачење                                                            236.858,38
 репрезентација                                                                                                7.990,00

Позиција 30 - 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања План Извршење

01 7.063.600,00 4.959.681,33

13 2.533.000,00 958.615,55

Укупно 9.596.600,00 5.918.296,88
 

Извршено  је  5.918.296,88 динара  и  то  на  име  трошкова  рада  Комисије  за
категоризацију  деце  и  Интерресорне  комисије  1.295.887,13 динара,  сузбијања
комараца и крпеља и остале услуге здравствене заштите 1.703.714,00 динара,  на име
геодетских  услуга  235.737,00 динара,  за  рушење  објеката,  израде  бедема,
консултантске услуге и чишћење канала 2.682.958,75 динара.

         
Позиција 31 - 425  - Текуће поправке и одржавање 

Извор финансирања План Извршење

01 6.144.619,00 6.081.939,05

13 150.030,00 150.029,41

Укупно 6.294.649,00 6.231.968,46

 извршени су расходи на име :
 молерских радова                                                                              3.450,00
 поправки објекта                                                                        1.562.873,74
 поправкe електричних и водоводних инсталација                     225.781,00
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 крпљење ударних рупа, одржавање фонтана у граду,
      одржавање пружних прелаза                                                     2.105.380,24
 поправки и редовно сервисирање возног парка                     1.148.848,41
  поправки намештаја                                                                         4.720,10
 поправки  рачунарске опреме                                                      260.053,36 
 поправки телефона                                                                        123.560,61
 поправки штампача и фотокопир апарата                                  538.530,00 
 поправки административне и уградне опреме                           258.771,00

Позиција 32 - 426 – Материјал

Извор финансирања План Извршење

01 7.212.856,00 7.037.258,48

13 163.102,00 163.101,87

Укупно 7.375.958,00 7.200.360,35

Извршено је 7.200.360,35  динара на име трошкова :
 набавке канцеларијског материјала                                                       3.882.599,58 
 набавке службене обуће 
     (за курирску службу и инспекцијаке послове)                                             3.288,00 
 набавке стручне литературе за потребе запослених 
     (Службени гласник, Службени лист града Ниша, 
     правна база Параграф, Саветник, буџетско рачуноводство,
     лист пољопривредник...)                                                                          1.110.169,34
 набавке бензина, уља, гума, акумулатора...                                          1.039.477,16 
 набавке средстава за чишћење                                                                  339.166,61
 набавке потрошног материјала, алата и ситног инвентара                    825.659,66 

          Позиција 33 – 444 – Пратећи трошкови задуживања

Извор финансирања План Извршење

01 50.000,00 0

Укупно 50.000,00 0

На  овој  позицији  планирана  средства  у  износу  од  50.000,00  динара  нису
утрошена.

           Позиција 34 - 465 – Остале дотације и трансфери

Извор финансирања План Извршење

01 16.212.980,00 14.626.459,56

Укупно 16.212.980,00 14.626.459,56

Уплаћено је у Републички буџет на име учешћа у финансирању зарада особа са
инвалидитетом  1.513.707,28 динара и на име осталих текућих дотација по закону –
обавезе према буџету Републике за 10% смањења плата запослених у Градској управи
13.112.752,28 динара.
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Позиција 35 - 482 – Порези, обавезе, таксе и казне 

Извор финансирања План Извршење

01 1.000.000,00 827.333,90

Укупно 1.000.000,00 827.333,90

и то за:
 регистрацију возила 281.692,00 динара,
 републичке, општинске и судске таксе 545.641,90 динара.

           
        Позиција 36 – 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања План Извршење

01 136.443.236,00 102.888.027,18

07 12.253.000,00 7.245.279,13

13 69.241.619,00 52.307.783,97

Укупно 217.937.855,00 162.441.090,28

и то за:
 изградњу базена – уплата редовних ануитета по 
      кредиту Фонда за развој                                                                        48.067.883,42
 изградњу стамбених простора за расељена лица                                 3.042.983,00
 израду идејног пројекта, стручни надзор и пројектну документацију  928.087,76
 куповину клуба Војске Србије према Министарству одбране          14.015.393,30
 изградња улица и путева (пренете инвестиције граду 
      због гашења ЈП Дирекције)                                                                   80.919.952,78
 изградња јавне расвете и осталих објеката
     (пренете инвестиције граду због гашења ЈП Дирекције)                      2.501.741,52
 за комасацију, радови на формирању нових парцела 

и путне инфраструктуре                                                                        12.305.278,50
 капитално одржавање објеката                                                                  659.770,00

           Позиција 37 – 512 – Машине и опрема 

Извор финансирања План Извршење

01 5.313.000,00 4.966.889,20

13 1.223.340,00 1.223.340,00

Укупно 6,536.340,00 6.190.229,20

Извршенo је плаћање у износу од 6.190.229,20 динара и за:
 куповину намештаја                                                                                      32.293,20
 куповину аутомобила                                                                              3.952.000,00 
 куповину камиона  (Фургон за превоз угинулих животиња)                 995.000,00 
 куповину рачунарске опреме                                                                  1.018.476,00
 куповину телефона                                                                                       14.600,00
 куповину електронске и фотографске опреме                                         124.880,00
 куповина опреме за домаћинство                                                                52.980,00
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Позиција  37/1 – 515 – Нематеријална имовина

Извор финансирања План Извршење

01 180.000,00 180.000,00

Укупно 180.000,00 180.000,00

Са  ове  позиције  је  планирано  и  утрошено  180.000,00  динара  за  куповину
компјутерског софтвера за Одељење за привреду  и финансије – софтвер ЗУП-а за план
буџета.

      Позиција 38 – 541 – Земљиште

Извор финансирања План Извршење

01 29.872.017,00 8.401.821,00

Укупно 29.872.017,00 8.401.821,00

Утрошено је 8.401.821,00 динара на име трошкова експропријације земљишта
за изградњу улице Други ринг.

Програмска активност 0003 – Управљање јавним дугом

Позиција 39 – 441 -Отплата домаћих камата

Извор финансирања План Извршење

01 5.100.000,00 3.969.680,73

Укупно 5.100.000,00 3.969.680,73
Утрошено је 3.969.680,73 динара и то на име отплате камата на кредит Фонда

за развој РС за затворени базен. 

Програмска активност 0001 –  Функционисање локалне самоуправе и градских
општина
Штаб за ванредне ситуације

Позиција 39/1 – 423- Услуге по уговору

Извор финансирања План Извршење

01 135.010,00 135.010,00

Укупно 135.010,00 135.010,00
Сва планирана средства у износу од 135.010,00 динара су и утрошена на име

трошкова  репрезентације  (исхрана  ангажоване  војске  при  проглашењу  ванредне
ситуације због поплава на републичком нивоу).

Позиција 40 –424- Специјализоване услуге

Извор финансирања План Извршење

01 2.500.000,00 1.212.759,00

13 234.000,00 /

Укупно 2.734.000,00 1.212.759,00
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Износ од 1.212.759,00 динара је утрошен за одржавање протока река односно
чишћење корита река и шибља око токова река – Костурска и јерма.

Позиција 41 –426- Материјал

Извор финансирања План Извршење

01 100.000,00 26.750,00

Укупно 100.000,00 26.750,00

Износ  од  26.750,00  динара  је  утрошен  за  набавку  потрошног  материјала  и
ситног инвентара.

Позиција 42 –512- Машине и опрема

Извор финансирања План Извршење

01 300.000,00 295.320,00

Укупно 300.000,00 295.320,00

Износ од 295.320,00 динара је утрошен за набавку електронске опреме.

Пројекат „Партиципативно буџетирање“

За овај пројекат извршење износи 557.484,00 динара и то по позицијама:

Позиција 42/1 – 423- Услуге по уговору 

Извор финансирања План Извршење

01 60.000,00 59.604,00

Укупно 60.000,00 59.604,00

Са ове позиције средства су утрошена за емитовање спота по пројекту, израду
плаката и репрезентацију.

Позиција 43 –425-Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања План Извршење

01 900.000,00 497.880,00

Укупно 900.000,00 497.880,00

Ова  средства  су  утрошена  за  извођење  радова  на  путу  у  селу  Осмаково  –
пошљунчавање.
Пројекат  „Унапређење  професионалне  подршке  у  заједници  –  важан  корак  у
инклузији деце“

За овај пројекат извршење износи  894.946,00 динара  за набавку медицинске
опреме и опреме за образовање по пројекту и то на позицији:
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Позиција 43/1 –512- Машине и опрема

Извор финансирања План Извршење

01 85.000,00 84.998,00

06 415.294,00 415.294,00

15 394.654,00 394.654,00

Укупно 894.948,00 894.946,00

Пројекат  „Реконструкција  спортско  рекреативног  центра  Планинарски  дом  у
селу Дојкинци“

За овај пројекат извршење износи  803.368,60 динара за радовна Планинаском
дому у селу Дојкинци и то на позицији:

Позиција 43/2 –511 Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања План Извршење

01 803.370,00 803.368,60 

Укупно 803.370,00 803.368,60 

Пројекат „Заједнички радни простор“

За овај пројекат извршење износи 577.746,17 динара и то по позицијама:

Позиција 43/3 – 423- Услуге по уговору

Извор финансирања План Извршење

07 140.700,00 140.700,00

Укупно 140.700,00 140.700,00
Са ове позиције средства су утрошена за услуге емитовања рекламног спота на

радију  и  телевизији  по  активностима  пројекта,  услуге  ревизије  пројекта,
репрезентација, штампа флајера и уградња ламината.

Позиција 43/4 –426- Материјал

Извор финансирања План Извршење

07 64.400,00 59.366,17

Укупно 64.400,00 59.366,17
Са  ове  позиције  средства  су  утрошена  за  набавку  мрежних  и  продужних

каблова, сета тањира и есцејга и фототапета.

Позиција 43/5 –512- Машине и опрема

Извор финансирања План Извршење

07 379.720,00 377.680,00

Укупно 379.720,00 377.680,00
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Износ од 377.680,00 је утрошен за куповину електронске и рачунарске опреме,
климу, ламината, уградне опреме – кухиња, венецијанери и микроталасне пећи.

Пројекат „Побољшање система управљања отпадом у прекограничној сарадњи“

За овај пројекат извршење износи  899.381,83 динара и то на позицији:

Позиција 43/6 –485- Накнаде штете за повреде или штету нанету од стране
државних органа

Извор финансирања План Извршење

01 899.382,00 899.381,83

Укупно 899.382,00 899.381,83

Програмска активност 0001 –  Функционисање локалне самоуправе и  градских
општина 
Извршни и законодавни органи

Поред сталне и текуће буџетске резерве (аналитички извештај трошења ових
средстава је дат као посебан извештај)  ова апропријација обухвата и:

Позиција 46 –482- Порези, обавезне таксе и казне

Извор финансирања План Извршење

01 2.800.000,00 1.181.403,20

Укупно 2.800.000,00 1.181.403,20

Позиција 47 –483- Новчане казне и пенали по решењу судова

Извор финансирања План Извршење

01 7.000.000,00 4.726.847,85

Укупно 7.000.000,00 4.726.847,85

Програмска активност 0007 – Канцеларија за младе

Позиција 48- 481-Дотације невладиним организацијама
На овој позицији су укупна планирана средства у износу од 400.000,00 динара

утрошена по расписаном конкурсу и то: 230.000,00 (Удружење грађана “Освежење”) ,
20.000,00 динара (Удружење ГЕА), 75.000,00 (ОФС), 30.000,00 динара (ФК Звезда),
15.000,00 динара (ФК Темац), 30.000,00 динара (КУД Дукат) по програмима за младе.

Извор финансирања План Извршење

01 400.000,00 400.000,00

Укупно 400.000,00 400.000,00
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Програмска активност 0001 –  Функционисање локалне самоуправе и градских
општина 
Извршни и законодавни органи

Позиција 48/1- 481-Дотације невладиним организацијама

На  овој  позицији  су  укупна  планирана  и  утрошена  средства  у  износу  од
130.000,00 динара за Дом спортова:

Извор финансирања План Извршење

13 140.000,00 130.000,00

Укупно 140.000,00 130.000,00

У  оквиру  програмске  активности  0001-  планирани  су  и  финансирани
следећи пројекти:

“Финансирање  пројекта  удружења  грађана  на  основу  конкурса”-  за  пројекте
НВО и УГ, и пројекте родно одговорног буџетирања

Позиција 49- 481-Дотације невладиним организацијама

Извор финансирања План Извршење

01 6.795.000,00 6.787.211,37

Укупно 6.795.000,00 6.787.211,37

“Активности резервних војних старешина”

Позиција 50- 481-Дотације невладиним организацијама

Извор финансирања План Извршење

01 450.000,00 449.858,01

Укупно 450.000,00 449.858,01
“Подршка  организацијама  у  реализацији  активности  у  оквиру  Пиротског
културног лета”

Позиција 51- 481-Дотације невладиним организацијама

Извор финансирања План Извршење

01 1.070.000,00 1.070.000,00

Укупно 1.070.000,00 1.070.000,00
Ова средства су расподељена по конкурсу за Пиротско културно лето и остале

програме.
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“Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима”

Позиција 52- 481-Дотације невладиним организацијама

Извор финансирања План Извршење

01 59.470.000,00 59.343.732,00

Укупно 59.470.000,00 59.343.732,00
Ова  средства  су  расподељена  на  основу  Конкурса  спроведеног  у  складу  са

Законом о спорту Спортском савезу и спорстским организацијама.

“Подршка верским заједницама”

Позиција 53- 481-Дотације невладиним организацијама

Извор финансирања План Извршење

01 5.000.000,00 5.000.000,00

Укупно 5.000.000,00 5.000.000,00

“Подршка првацима и подстицај најбољим ученицима”

Позиција 53/1- 423-Услуге по уговору

Извор финансирања План Извршење

13 277.000,00 276.185,48

Укупно 277.000,00 276.185,48

“Избеглички камп”

Позиција 53/2- 421-Стални трошкови

Извор финансирања План Извршење

13 2.000.000,00 0
Позиција 53/3- 426-Материјал

Извор финансирања План Извршење

13 476.000,00 0
 Средства по овом Пројеку у износу од 2.476.000,00 динара у 2016. години нису

коришћена.

Уредно  су  сервисиране  и  обавезе  према  Центру  за  социјални  рад  како  за
редовно  пословање  Центра  тако  и  по  свим  видовима  социјалне  помоћи  сходно
Скупштинским одлукама и обавезној социјалној заштити. Средства у оквиру програма
11-Социјална и дечја заштита, у оквиру програмских активности 0006-Дечја заштита и
0001-Социјалне помоћи, планирана средства су трошена на следећи начин:

 Са  позиција  54  и  55 –  у  оквиру  локалног  плана  акције  за  децу  укупно  је
исплаћено 7.715.567,09 динара.

 Са позиција 56 и 58 -  на име накнада за спровођење скупштинских одлука, за
допунску  социјалну  заштиту  и  за  стамбене  потребе  корисника   укупно  је
исплаћено  9.304.350,38 динара.
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 Са позиција 59 и 61 -  на име накнада за незапослене мајке и за  прво рођено
дете у породици исплаћено је 8.172.082,82 динара, на име помоћи самохраним
родитељима исплаћено  4.427.860,03 динара,  на  име помоћи за  треће  рођено
дете исплаћено 13.581.898,00 динара.

 Са позиција 62 – планирана средства за стипендије студентима су исплаћена у
износу од 5.008.151,20 динара

 Са позиције 66 - укупно исплаћено за бесплатне ужине 5.978.244,96 динара за
децу корисника МОП-а и трећег детета из породице.

 Са  позиције  67  -  извор  финансирања  07  -  за  избегла  и  расељена  лица
исплаћено 415.000 динара 

Црвеном крсту пренето је:
 2.121.996,00 динара за редован рад 
 4.049.743.92 динара за народну кухињу,
  200.000,00 за пројекат “Дневни боравак за старија лица”
 406.000,00 динара за пројекат “Помоћ у кући за старија лица” 
 1.136.273.30 динара за пројекат “Дневни боравак за децу са сметњама у

развоју”

По  плану  и  програму  Јавног  реда  и  безбедности  у  саобраћају  планиране
активности  су и извршене у складу са Одлуком Савета за безбедност у саобраћају.

ЈП  „Топлана“  Пирот  је  повукла  20.000.000,00  динара  на  име  сервисирања
обавеза по кредиту по КФВ Програму.

Субвенције  предузећима  за  накнаду  трошкова  превоза  лица  старијих  од  65
година су исплаћене у износу од 10.483.394,75 динара.

Исплаћена субвенција у износу од 4.367.535,03 динара је извршена у складу са
планом и програмом реорганизованог ЈП за планирање и уређивање грађ.земљишта
које је  настало као правни следбеник ЈП Дирекције  за изградњу општине Пирот у
складу са Изменама Закона о буџетском систему,  а за исплату плата запослених за
новембар 2016.године као и сталних трошкова.

За подршку самозапошљавању, субвенције за запошљавање и  програм стручне
праксе утрошено је 13.840.000,00 динара.

Уредно су сервисиране обавезе и према ЈП „Комуналац“, Општој болници и
Дому здравља по одобреним пројектима.

Медијима је пренето  99,41% планираних средстава на име покрића трошкова
уговорених услуга по спроведеном Конкурсу и то:

 Студио Газела                                                                                204.000,00 динара
 РТВ Belle amie                                                                                561.000,00 динара
 РТВ Пи канал                                                                              5.990.000,00 динара
 Ани прес                                                                                       3.810.000,00

динара
 Телевизија Пирот                                                                        7.623.096,00 динара
 Пиротске вести                                                                               570.000,00 динара
 Слобода                                                                                        1.250.000,00 динара
 Ведео продукција Астра                                                                504.000,00 динара
 Kopernikus Cable network                                                              170.000,00 динара
 Jуг медиа                                                                                         240.000,00 динара
 Зона плус                                                                                         365.000,00 динара
 УГ Емблема                                                                                    127.500,00 динара
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 Бета пресс                                                                                       176.800,00 динара
 South media                                                                                     160.000,00 динара

Са  позиције  83 – Трансфери осталим нивоима власти школама основног
образовања   од планираних 141.488.292,00 ( од тога је план из извора финансирања
01 планирано је 112.704.860,00 динара и 28.783.432,00 динара из извора финансирања
13 ) пренето је  105.353.416,00  (из извора 01 пренето је   95.072.744,00 динара  и из
извора финансирања 13  10.280.672,00 динара)и то:
 

Позиција 83 -  414 – Социјална давања запосленима

Извор финансирања План Извршење

01 459,000.00 79,790.00

13 0.00 0.00

Укупно 459,000.00 79,790.00

Са ове позиције су исплаћене помоћи у случају смрти запосленог или члана
уже породице и помоћ у медицинском лечењу запосленог или члана уже породице. По
овом  основу  исплаћено  је  Основној  школи  „Вук  Караџић“  35.700,00  динара,
„8.септембру“ 15.790,00 и школи „Младост“ 28.300,00 динара; 

            Позиција 83 – 415 – Накнада трошкова за запослене

Извор финансирања План Извршење

01 24,495,000.00 20,817,973.00

13 8,742,858.00 7,721,898.00

Укупно 33,237,858.00 28,539,871.00

Са ове позиције исплаћен је  превоз на посо и са посла као и превоз за све
запослене  у  основним школама  који  су  то  право остварили 2013.,  2014.  и  2015.  а
превоз им је исплаћен у 2016. години  по основу тужби или поравнања;

            Позиција 83 - 416 – Јубиларна награда 

Извор финансирања План Извршење

01 4,086,000.00 3,579,377.00

13 0.00 0.00

Укупно 4,086,000.00 3,579,377.00
Јубиларне награде су исплаћене : Основној школи ''' Вук Караџић '' 446.260,00 ,

''  8.  септембар ''  724.483,00 ,  Основној  школи ''  Свети Сава ''  877.141,00 ,  школи ''
Душан  Радовић  ''  831.721,00,   школи  ''  Младост  ''  532.538,00  и  Музичкој  школи
167.234,00 динара и то запосленима који су то право остварили у 2016. години
        

Позиција  83 – 421 – Стални трошкови

Извор финансирања План Извршење

01 46,707,500.00 37,596,858.00

13 1,217,948.00 1,217,948.00
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Укупно 47,925,448.00 38,814,806.00

Са ове позиције су исплаћена  средства за банкарске услуге, енергетске услуге,
услуге водовода и канализације, птт услуге, осигурање зграда, запослених, опреме и
остале дугорочне имовине;     

            Позиција  83 – 422 – Трошкови путовања

Извор финансирања План Извршење

01 9,063,500.00 8,187,971.00

13 33,210.00 33,210.00

Укупно 9,096,710.00 8,221,181.00

Са ове позиције је исплаћен превоз на службени пут, дневнице за службени пут,
смештај на службеном путу, превоз ученика, превоз ученика на такмичење.

             Позиција 83 – 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања План Извршење

01 3,743,000.00 3,475,477.00

13 13,416.00 13,416.00

Укупно 3,756,416.00 3,488,893.00

Са  ове  позиције  су  исплаћени  трошкови  услуге  образовања  и  усавршавања
запослених, услуге  одржавања рачунара, котизација за семинаре, издаци за стручне
испите,  репрезентација   ,  угоститељске  услуге,   стручне  услуге,  услуге  штампања
публикација и остале опште услуге. Код школе „Вук Караџић“ највећи део средстава
пребачен  је  за  услуге  одржавања  рачунара,  штампу  похвалница,  захвалница  и
диплома, стручне испите и котизације за семинаре и за услуге образовања запослених
као  и  за  превоз  ученика  и  наставника  на  фестивал  науке  у  Београду.  Код  школе
„8.септембар“ највећи део средстава је утрошен за одржавање рачунара, котизације за
семинаре, објављивање огласа, одржавање семинара у школи и за обуку радника за
против пожарну заштиту. Код школе „Свети Сава“ поред услуге одржавања рачунара и
софтвера једним делом је финансирана прослава дана ''Светог  Саве''  ,котизација за
семинаре, израда украсних кеса и кутија за дипломе, штампа похвалница, превоз деце
до научно-истраживачког кампа, припрема и штампа часописа Растко, укоричавање и
штампање корица годишњег плана, накнада за полагање стручног испита, адвокатске
услуге,  за одржавање два семинара у школи, чишћење димњака. Код школе „Душан
Радовић“  финансирани  су  издаци  за  стручне  испите,  котизације  за  семинаре,
одржавање  рачунара,  одржавање  софтвера,  штампање  календара,  изнајмљивање
стационарне кабине, штампање дресова, резање дрва у селу Градашница, укоричење
матичне књиге ученика, чишћење димњака, одржавање веб сајта, израда брошура и
плаката,  израда правилника заштите од пожара са планом евакуације,  по налогу пп
инспекције.  Школи  „Младост“  од  пребачених  средстава  највећи  део  се  односи  на
трошкове прославе дана школе, коричење документације, издаци за стручне испите,
котизација  за  семинаре,  кошење  и  чишћење  дворишта,  одржавање  програма  за
књиговодство,  одржавање  семинара  у  школи  ;  код  Музичке  школе  највећи  део
утрошених  средстава  се  односи  на  котизације  које  школа  уплаћује  за  такмичења
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ученика,  штимовање  клавира,  укоричење  матичних  књига,  штампање  флајера,
послови безбедности и заштите на раду, снимање концерата ученика.

            Позиција 83 – 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања План Извршење

01 191,000.00 156,419.00

13 / /

Укупно 191,000.00 156,419.00

Са ове позиције пренета су средства за услуге јавног здравства – инспекцију и
анализу воде, и то школи   ''8. септембар'' за анализу воде у истуреним одељењима у
оним селима која нису у ингеренцији ЈП Водовод и канализација и за геодетске услуге,
школи  ''Душан  Радовић''  за   анализу  воде,  школи  „Свети  Сава“  такође  за
лабораторијску анализу воде, школи „Младост“ за геодетске услуге ;
 
            Позиција 83 – 425 – Текуће поправке и одржавање објеката и опреме

Извор финансирања План Извршење

01 3,036,000.00 2,984,921.00

13 3,000.00 3,000.00

Укупно 3,039,000.00 2,987,921.00

Код свих школа са ове позиције средства су коришћена  за редовно одржавање и
сервисирање  копир  апарата,  апарата  за  противпожарну  заштиту,  испитивање
хидрантске  мреже  а  по  налогу  противпожарне  инспекције.  Основној  школи  „Вук
Караџић“ је финансирано поред поменутих услуга и   израда и малтерисање зида у
дворишту школе, кречење канцеларија и учионица, испитивање паник расвете ; школи
„8.септембар“ поред горе наведених услуга  средства  су опредељена  и за санацију
квара на централном грејању у селу Суково и у матичној школи , школи „Свети Сава“
су  финансирани  поред  поменутих  трошкова   и  трошкови  за  израду  и  уградњу
алуминијумских  врата  на  тоалетима  матичне  школе  као  и  за  извођење  занатских
радова на школском саобраћајном полигону, сервис бежичног микрофона, испитивање
громобранске  инсталације,  технички  преглед  возила,  кречење  и  сређивање  пода  у
једној  учионици  матичне  школе  и  сређивање  школе  у  Великом  Јовановцу.  Школи
„Душан Радовић“ је финансирано поред поменутих трошкова и  трошкови за замену
котловског чланка, за замену пумпе на горионику, за поправку електронског звона као
и за радове на улазу у школу, у холу и ходнику као и за уградњу ламината у учионици
за продужени боравак,  поправка  котла за грејање.  Код школе „Младост“  за  сервис
копир апарата. 

           

Позиција 83 – 426 - Материјал

Извор финансирања План Извршење

01 4,493,000.00 4,290,683.00

13 0.00 0.00
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Укупно 4,493,000.00 4,290,683.00

Са  ове  позиције  је  свим  школама  пребачено  за  набавку  канцеларијског
материјала,  материјал  за образовање запослених,  материјал  за образовање ученика,
стручна литература, бензин, материјал за чишћење, материјал за кречење, материјал за
редовно одржавање како матичних школа тако и истурених одељења школа основног
образовања, материјал за посебне намене ;

            Позиција 83 – 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Извор финансирања План Извршење

01 3,482,000.00 3,443,679.00

13 0.00 0.00

Укупно 3,482,000.00 3,443,679.00
Са ове позиције плаћен је  смештај и исхрана ученика на такмичења, ученичке

награде,  бесплатни уџбеници  и  превоз  ученика  ;  На име  бесплатних  уџбеника  за
кориснике материјалне помоћи и за треће дете утрошено је : школа „Вук Караџић“
808.718,00 динара, школа „8.септембар“ 619.318,00 динара, „Свети Сава“ 532.612,00
динара, „Душан Радовић“ 525.470,00 динара и  школа „Младост“ 180.223,00 динара.

            Позиција 83 – 482 – Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Извор финансирања План Извршење

01 86,000.00 48,125.00

13 0.00 0.00

Укупно 86,000.00 48,125.00
од планираних 86.000,00 динара пренето је 37.010,00 динара  и то школи „Вук

Караџић“, „8.септембар“, „Свети Сава“ и школи „Душан Радовић“ за републичке таксе
за  одводњавање,  школи  „Свети  Сава“  је  пренето  и  за  судске  таксе  и  таксе  за
регистрацију возила, школи за основно и средње образовање ''Младост''  4.962,00 за
таксе за огласе и промену решења директора ;

       Позиција  83 – 483 – Казне и пенали по решењу судова

Извор финансирања План Извршење

01 6,176,000.00 4,500,570.00

13 300,000.00 300,000.00

Укупно 6,476,000.00 4,800,570.00

Са ове групе конта су се исплаћивале новчане казне и пенали по решењу судова
за превоз запослених у основним школама који су то своје право остварили путем
суда.

            Позиција  83 – 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања План Извршење

01 5,237,000.00 4,472,643.00

13 17,473,000.00 0.00
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Укупно 22,710,000.00 4,472,643.00

Школи „8.септембар“ пренета  су средства за израду елабората  о енергетској
ефикасности  школе  као  и  за  реконструкцију  топловодне  мреже у  матичној  школи,
сређивање  крова  на  школи  у  селу  Држина,  израда  пројектне  документације
реконструкције  и  адаптације  електричних  инсталација  у  матичној  школи,  школи
„Свети Сава“  пренета  су  средства  за  елаборат  о енергетској  ефикасности  као и  за
израду пројекта за громобранску инсталацију, за припрему пројектне документације за
санацију и реконструкцију матичне школе, израда пројекта електричне инсталације и
инсталације дојаве пожара, школи „Душан Радовић“ су пренета средства за израду
пројекта  машинских  инсталација,  израду  пројекта  електричних  инсталација
осветљења дворишта и терена школе ;

            Позиција  83 – 512 - Опема

Извор финансирања План Извршење

01 1,429,860.00 1,419,339.00

13 1,000,000.00 991,200.00

Укупно 2,429,860.00 2,410,539.00
Основна школа ''Вук Караџић''је извршила набавку  новог котла за школу у селу

Барје чифлик, столица, котла за централно грејање за школу у селу Расница, школа
„Свети Сава“  је  купила  косилицу, беле табле, школа „Душан Радовић“ је утрошила
средства за набавку пројектора и фотокопир апарата,  куповину лед тв,  инсталацију
громобрана,   куповину  угаоне  гарнитуре  за  продужени  боравак,   набавку  котла  за
централно  грејање  у  матичној  школи,  школа  Младост  је  купила    тунел  стазе  и
тобоган, Музичкој школи су пребачена средства за набавку и уградњу видео надзора;

Позиција 83 – 515 – Нематеријална имовина

Извор финансирања План Извршење

01 20,000.00 18,919.00

13 0.00 0.00

Укупно 20,000.00 18,919.00
Са ове позиције су набављене књиге за библиотеку у школи „Свети Сава“.

      Са  позиције  84 – Пројекат Модерне и обновљене  установе образовања у
прекограничном региону Монтана – Пирот „ Иновација школа “  од планираних
2.680.084,00 динара прбачено је школи „Вук Караџић“ 2.301.074,00 динара за  накнаде
за  извршиоце  на  пројекту,  за  превоз  ученика  и  наставника  на  релацији  Пирот  –
Монтана,  за  услуге  информисања  јавности,  за  услуге  превода  и  за  трошкова
репрезентације  а  све  у  складу  сапланираним  активностима  одобреном  буџету
пројекта.

       Са  позиције   85 – Трансфери осталим нивоима власти школама средњег
образовања  пренето је 77.467.506,00 динара (из извора финансирања 01 пребачено је
75.690.079,00 динара  а из извора финансирања 13 пребачено је 1.777.427,00 динара)
од планираних 99.112.427,00 ( план за извор финансирања 01 је 87.725.000,00 динара а
план за извор финансирања 13 је 11.387.427,00 динара ) и то 
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            Позиција  85 – 414 – Социјална давања запосленима

Извор финансирања План Извршење

01 440,000.00 40,000.00

13 / /

Укупно 440,000.00 40,000.00
Са ове позиције  исплаћено је  Млекарској  школи за помоћ приликом лечења

запосленог  40.000,00 динара.

            Позиција  85 – 415 – Накнаде трошкова за запослене

Извор финансирања План Извршење

01 22,403,000.00 20,062,804.00

13 / /

Укупно 22,403,000.00 20,062,804.00
            Са ове позиције је исплаћен превоз запосленима на посо и са посла  као и
превоз  по  тужбама  запослених,  који  су  право  на  превоз  остварили  2013.,2014  и
2015.године. 

Позиција  - 85 – 416 – Јубиларна награда

Извор финансирања План Извршење

01 3,334,000.00 2,815,885.00

13 0.00 0.00

Укупно 3,334,000.00 2,815,885.00
Са ове позиције су исплаћене јубиларне награде запосленима који остварују

право по основу рада  за  10,  20,  30 и 35 година рада.  Од планираних  3.334.000,00
динара  утрошено је   2.815.885,00 динара  за исплату јубилатних награди   и то  код
Гимназије  596.690,00  динара,   Техничке   школе 735.031,00,  Економске школе
759.218,00, Млекарске школе 449.097,00, Средње стручне школе 275.849,00 динара. 

Позиција  85 – 421 – Стални трошкови

Извор финансирања План Извршење

01 38,557,000.00 31,826,613.00

13 1,693,003.00 1,693,003.00

Укупно 40,250,003.00 33,519,616.00
Са  ове  позиције  је   исплаћене  су   банкарске  услуге,  енергетске  услуге,

комуналне  услуге  ,  птт  услуге,  осигурање  зграда,  запослених,  опреме  и  остале
дугорочне имовине код свих школа средњег образовања.

Позиција  85 – 422 – трошкови путовања

Извор финансирања План Извршење

01 2,088,000.00 1,834,459.00

13 0.00 0.00
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Укупно 2,088,000.00 1,834,459.00

Са ове позиције су исплаћене  дневнице за слижбени пут, трошкови превоза на
службеном  путу,  трошкови  смештаја  на  службеном  путу,  накнада  за  употребу
сопственог возила,  трошкове службених путовања  у иностранству, превоз ученика на
такмичењима ;

Позиција  85 – 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања План Извршење

01 3,498,000.00 3,271,028.00

13 13,000.00 13,000.00

Укупно 3,511,000.00 3,284,028.00

Са ове позиције  су исплаћени трошкови  услуге  образовања и усавршавања
запослених,  котизација  за  семинаре,  издаци  за  стручне  испите,  репрезентација,
угоститељске услуге, стручне услуге и остале опште услуге, штампање публикација, и
часописа, укоричење матичних књига, одржавање рачунара и софтвера, котизација за
такмичења,  чланарине  за  заједнице  средњих  школа,  испитивање  громобранских
инсталација, израда украсних кутија за дипломе. Поред поменутих услуга средсва су
пренета  још и код Гимназије за превоз професора до Француске, код Економске школе
за услуге  сминања и  емитовања филма о школи као и за стручна усавршавања из
области куварства и услуживања, за обраду и сређивање фотографија и текстова у вези
израде монографије као и за штампу монографије и за израду паноа, код Техничке
школе  за  обављање  послова  безбедности  и  заштите  на  раду,  за  израду  плана
превентивних  мера  за  извођење  радова  на  реконструкцији  и  доградњи,  за  услуге
координатора на извођењу радова реконструкције и доградње Техничке школе,  док су
код  Средње  стручне  школе  финансиране  услуге  безбедности  и  заштите  на  раду,
руковање парним котлом и одржавање семинара у школи.

Позиција  85 – 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања План Извршење

01 483,000.00 447,239.00

13 0.00 0.00

Укупно 483,000.00 447,239.00

Са ове позиције од планираних 483.000,00 динара пренето је 447.239,00 динара
и то за санитарнe прегледe ученика и професора  Млекарске и Економске школе .

Позиција  85 – 425 – Текуће поправке и одржавање објеката и опреме

Извор финансирања План Извршење

01 1,110,000.00 1,000,578.00

13 0.00 0.00

Укупно 1,110,000.00 1,000,578.00
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Са ове позиције,  од  планираних  1.110.000,00 динара  пренето  је  1.000.578,00
динара,  нјвећим делом за редовно одржавање и сервисирање рачунара,   штампача,
копир апарата и одржавање хидраната и противпожарне опреме у школама, по налогу
противпожарне инспекције.  Код Техничке школе су пренета   средства   за  санацију
оштећене  кровне површине,  израду и  уградњу хоризонталних  олука,  за  каблирање
информатичког кабинета као и за молерске радове у фискултурној сали и амфитеатру,  
Код Економске школе средства  су пренета   за  израду и уградњу врата  и сечење и
савијање лима за  степениште.  Код Средње  стручне  школе  су  пренета  средства  за
уградњу ламината у школи и текуће поправке електронске опреме, за санацију квара
на котлу за парно грејање.

Позиција  85 – 426 - Материјал

Извор финансирања План Извршење

01 4,398,000.00 4,108,773.00

13 9,504.00 9,504.00

Укупно 4,407,504.00 4,118,277.00
Са  ове  позиције  су  највећим  делом   средства  утрошена   за  канцеларијски

материјал,  материјал  за  образовање  запослених,  материјал  за  практичну  наставу
ученика, материјала за чишћење, стручна литература, материјал за текуће поправке и
одржавање  објеката  и  опреме  школа,  за  поправку  клупа  и  столица  и  пода  од
планираних 4.398.000,00 пренето је 4.108.773,00 динара из извора финансирања 01 и
9.504,00 из извора финансирања 13 толико је и планирано.

Позиција  85 – 472 – Накнада за социјалну заштиту из буџета

Извор финансирања План Извршење

01 3,888,000.00 3,537,080.00

13 61,920.00 61,920.00

Укупно 3,949,920.00 3,599,000.00
Са  ове  позиције  плаћени   су  смештај  и  исхрана  ученика  на  такмичења,

ученичке награде, превоз ученика;

Позиција  85– 482 – Порези и обавезне таксе

Извор финансирања План Извршење

01 64,000.00 49,658.00

13 / /

Укупно 64,000.00 49,658.00
Са ове позиције  од планираних 64.000,00 пренето је 49.658,00 динара   и то за

републичке таксе за одводњавање и таксе за регистрацију возила код Техничке школе.

Позиција  85– 483 – Казне и пенали по решењу судова

Извор финансирања План Извршење

01 2,412,000.00 2,196,714.00

13 / /
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Укупно 2,412,000.00 2,196,714.00

Са ове групе  конта  су се  исплаћивале  казне и пенали  по решењу судова за
превоз запослених у   средњим школама по основу тужби запослених.

Позиција  85 – 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања План Извршење

01 4,100,000.00 3,586,435.00

13 9,610,000.00 0.00

Укупно 13,710,000.00 3,586,435.00

Са ове позиције  од  планираних 13.710.000,00 динара пренето  је 3.586.435,00
динара.  Гимназији  су  пренета  средства   за  израду  елабората  о  енергетској
ефикасности,  израда пројекта замене светињки у школи, санација и реконструкција
школе, Економској школи је исплаћено  за повезивање на систем даљинског грејања,
за израду елабората о енергетској ефикасности специјализоване радионице, за израду
пројекта  електроенергетске  и  телекомуникацијске  инсталације  инсталације
специјализоване  радионице,  набавка  и  уградња  термичке  подстанице,  израда
елабората  заштите  од  пожара  и  пројекта  система  за  дојаву  пожара,  пројекат  и
изградња  прикључка  топловода  који  ће  се  повезати  на  систем  дањинског
грејања.израда пројекта машинских инсталација специјализоване радионице.

Позиција  85 – 512 - Опрема

Извор финансирања План Извршење

01 950,000.00 912,813.00

13 0.00 0.00

Укупно 950,000.00 912,813.00

Са ове позиције од планираних 950.000,00 динара пренето је 912.813,00 и то
Гимназији за куповину столица и фотеље,  Техничкој  школи за набавку дигиталног
ампера и клешта,  сет  за  пропусност вентила,  рефлектометра,  мерача компресије за
бензинске и дизел моторе,  лемилице,  осцилоскопа (  за  ученике  који на практичној
настави уче дијагностику мотора),  Економској школи за набавку  штампача, решоа,
ормана,катедре  и  столова.;  Млекарска  школа  је  набавила  штампаче  и  фотокопир
апарат,  Средња стручна  школа је набавила апарат за дестилацију воде и опрему за
лабораторију.

        Са позиције 87 – Образовање нeкласификовано на другом месту – исплаћене
су  накнаде  за  социјалну  заштиту  из  буџета  –  за  домски  смештај  и  исхрану  од
планираних 800.000,00 динара исплаћено је 541.725,00 динара (УМКА, Бубањ, за децу
без родитељског старања Дому у селу Стрелац, општина Бабушница ).

       За реализацију програмске активности Функционисање локалних установа
културе планирано је 125.320.022,00  динара и то :

79



Позиција 88 –411 – Плате, додаци и накнаде запослених 

Извор финансирања План Извршење

01 48,960,000.00 46,755,657.00

13 0.00 0.00

0.00 0.00

Укупно 48,960,000.00 46,755,657.00

Са  ове  позиције  од  планираних  48.960.000,00  динара   утрошено  је   је
46.755.657,00 динара за исплату плата запослених у установама културе

Позиција  89 – 412 - Социјални доприноси на терет послодавца

Извор финансирања План Извршење

01 8,796,000.00 8,359,766.00

3 / /

07 / /

Укупно 8,796,000.00 8,359,766.00

Са ове позиције од планираних  8.796.000,00 динара  извршено је  8.359.766,00
динара а за социјалне доприносе на терет послодавца

Позиција 91– 414 – Социјална давања запосленима 

Извор финансирања План Извршење

01 4,899,000.00 309,445.00

13 /

07 / /

Укупно 4,899,000.00 309,445.00
Са ове позиције од планираних  4.899.000,00 динара  утрошено  је  309.445,00

динара  и то за помоћ у медицинском лечењу код Библиотеке  утрошен је износ од
37.715,00  динара, исплату  породиљског  боловања   износ од  72.600,00  динара  и
исплату отпремнине за једног радника износ од 199.130,00 динара код Позоришта

Позиција 92 – 415 – Накнада трошкова за запослене 

Извор финансирања План Извршење

01 3,289,000.00 2,764,457.00

13 / /

07 / /

Укупно 3,289,000.00 2,764,457.00
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Са ове позиције од планираних 3.289.000,00 динара  утрошено је  2.764.457,00
динара  а  за  надокнаду  превоза  за  долазак  и  одлазак  запослених  с  посла  за  све
запослене у установама културе

Позиција 93 – 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи     

Извор финансирања План Извршење

01 2,545,000.00 2,343,800.00

13 0.00 0.00

07 0.00 0.00

Укупно 2,545,000.00 2,343,800.00

Са ове позиције  су утрошена  средства  за исплату јубиларне награде  за  пет
запослена у Библиотеци, три радника у Позоришту и два радника у Музеју ,  једног
радника у Архиву и једног радника у Дому културе;

Позиција 94 – 421 – Стални трошкови  

Извор финансирања План Извршење

01 19,178,000.00 16,488,938.00

13 948,116.00 917,315.00

07 10,000.00 10,000.00

Укупно 20,136,116.00 17,416,253.00

Са  ове  позиције  су  пренета  средства   за  измирење  трошкова  провизије,
банкарских  услуга,  птт  услуга,  енергетских  услуга,  комуналних  услуга,  осигурање
зграда, имовине, опреме и запослених, услуге чишћења и услуге заштите имовине, 

Позиција 95 – 422 – Трошкови путовања 

Извор финансирања План Извршење

01 685,000.00 530,877.00

13 / /

07 125,000.00 125,000.00

Укупно 810,000.00 655,877.00

Са ове позиције средства су пренета за измирење трошкова превоза, смештаја,
дневница на службеном путу у земљи и иностранству;

Позиција 96 – 423 – Услуге по уговору 

Извор финансирања План Извршење

01 8,250,000.00 8,002,723.00

13 0.00 0.00

07 50,000.00 50,000.00

Укупно 8,300,000.00 8,052,723.00
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Са ове позиције средства су пренета за одржавање рачунара, одржавање сајта и
интернет  презентације,  услуга  противпожарне  заштите,  информисања  јанвости,
репрезентацију код свих установа  културе,   исплату управног  и  надзорног  одбора,
изнајмљивање штандова за ''Сајам лова и риболова'' монтажу видео надзора, за уплату
чланства у националној секцији ЦИОФФ-Србија, услугу штампања мајица, позивница
и  флајера  код  Дома  културе.  Код  Библиотеке  за  услугу  пројекције  документарног
филма  ''Бисери  Старе  планине'',   промоцију  књиге  ''Не  бих  могла  ово  без  тебе''
Бранкице  Дамјановић,  организацију  промоције  монодраме  ''Ходање  унатраг''
промоцију  књиге ''Србија и њен југ'', промоцију књиге Драгана Великића ''Иследник'',
услугу штампања књиге ''Контра'' ''Пиротски зборник'', ''Рсовци'' и ''Неко друго време''
промоција књиге ''Љубав без илузија'' Ивана Кузмановића, промоцију књиге Душана
Живковића,  припрему  и  промоцију  књиге  ''Страно  вече'',  услугу  штампања  књиге
''Анахорат''  Еве  Ранчић,  штампање каталога  за  VIII  фестивал  стрипа,  угоститељске
услуге  за  Фестивал  стрипа,  организацију  семинара  ''Рад  са  децом  и  младима  у
библиотеци-изазови и перспектива'', услугу превођења резимеа ''Пиротског зборника''
и лектуру и коректуру ''Зборника'',  за куповину презентера,   код Позоришта услуга
глумице,  оранизовање  проба  и  шминке,  ангажовање  сарадника  за  сценски  покрет,
постављање светла  и светлосних  ефеката,  послови режије,  идејно решење скице и
костима, услугу штампања постера , тон мајстора , услугу драматизације и адаптације
романа а све за представу ''Животињска фирма'', припрема улоге и светла за представу
''Запали ми'', костимографију адаптацију, режију и идејно решење за дечију представу
''Мали принц'',  код Музеја за штампање књиге Томослава Панајотовића, књиге ''Пирот
кроз векове''  и књиге ''И некад и сад'',  израду плаката за ''Дане Европске баштине''
услугу одржавања рачунара, адвокатске услуге, услугу штампања позивнца за књигу
''Александар I Карађорђевић''  код Галерије за штампање каталога за изложбу ''Пејзаж''
и изложбу ''УЛУ Пиргос Арт'', накнаде за полагање стручног испита, сређивање сајта
Галерије,  превоз изложбе Бојана Оташевића и превоз осталих изложби,   штампање
каталога за изложбу Бојана Оташевића, Љубисава Милуновића, Светосавску изложбу,
Бранка Николова, Мише Филиповића, Мерион Дедић, Дане Врховец, Томе Петровић,
Јадранке  Вукојичић  и  изложбу  ''Мозаик  праксис'',  штампање  каталога  за  изложбу
''Поетика  и  судбина  20.  века'',  штампање  каталога  за  изложбу  ''Реконструкција''  Д.
Павловића, штампање каталога за изложбу зорана Алексића Кокија, лектуру текста за
монографију  ''Уметничка  збирка  Галерије''  за  штампање  позивница  и  плаката  за
обележавање  35.  година  постојања.  Код  Архива  за  штампање  публикације  ''Ратни
дневници''  Светозара  Николића  и  ''Оиротског  времеплова''  Миљана  Манића,  и
штампање монографије.

Позиција - 97 - 424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања План Извршење

01 2,477,250.00 1,919,539.00

13 / /

07 25,000.00 25,000.00

Укупно 2,502,250.00 1,944,539.00

Са  ове  позиције  средства  су  утрошена   за  концерт  класичне  музике  Јована
Колунџија,  Ане  Стефановић,  Дуо  Павловић  Дагутин,  Милана  Савића,  Дивне
Љубојевић и Тиосављевић Марије и Данице Грмуше,  организација дечије представе
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''Свет бајки'', ''Астерикс и Обеликс" и "Штрумфови'', организацију ''дечијег каравана'',
концерт Гален Вестона и ''Схаке & Спеар, позоришну представу ''Данас нам, је дивно
дно''  и  ''Ко  то  тамо  пева''  услугу  шивења  хорске  гардеробе  у  организацији  Дома
културе, предавање на тему ''Традиционално градитељско наслеђе Пирота'', одржавање
сајта, археолошка анализа налазишта на Сарлаху, припрему и дизајн књиге ''И некад и
сад  –  приче  о  предметима''  ,  реализација  пројекта  ''Дани  Европске  баштине''у
организацији Музеја, .
       

Позиција - 98– 425 – Текуће поправке и одржавање 

Извор финансирања План Извршење

01 566,000.00 397,421.00

13 / /

07 / /

Укупно 566,000.00 397,421.00

Са ове позиције средства су утрошена  за редовно одржавање зграда и опреме
за културу као и опреме за јавну безбедност, технички преглед аутомобила код свих
установа  културе,  поправка  матичне  плоче  на  компјутеру  и  прабљење  полица  од
иверице код Музеја, одржавање опреме за јавну безбедност, поправка копир апарата
код Архива , уградња огледала, хобловање и лакирање паркета, електро инсталације
код Дома културе, уређење гардеробе и мокрог чвора код Позоришта.

Позиција - 99 – 426 – Материјал 

Извор финансирања План Извршење

01 2,588,200.00 2,449,936.00

13 0.00 0.00

07 40,000.00 40,000.00

Укупно 2,628,200.00 2,489,936.00

Са ове позиције средства су утрошена за канцеларијски материјал, материјал за
образовање и усавршавање запослених, материјал за одржавање хигијене, материјал за
текуће  поправке  и  одржавање објеката  културе,  алат  и  инвентар  (бушилица,  читач
картице,  пумпа,  шублер,  кљешта  и  звучници  код  Музеја,  сталак  за  микрофон  код
Галерије , куповина мајица за Фестивал стрипа, брусилицу и пиштољ за пур пену код
Библиотеке, славину и мердевине код Архива.

Позиција -  100– 465 – Остале дотације  и трансфери 

Извор финансирања План Извршење

01 6,831,000.00 5,788,816.00

13 25,456.00 25,456.00

07 / /

Укупно 6,856,456.00 5,814,272.00
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Са  ове  позицје  пренета  су  средства  установама  културе  на  име  учешћа  у
финансирању особа са инвалидитетом и дотације по закону.

Позиција  - 101 – 482 – Порези, обавезне таксе и казне по решењу судова

Извор финансирања План Извршење

01 49,000.00 22,409.00

13 / /

07 / /

Укупно 49,000.00 22,409.00

Са  ове  позиције  сресдтва  су  пренета   Музеју,  Дому културе  и  Архиву  за
плаћање такси  за  регистрацију  возила  као   и   плаћање  таксе  за  обуку  из
противпожарне заштите код Музеја.

Позиција – 102-  483 – Новчане казне и пенали по решењу судова

Извор финансирања План Извршење

01 1,000.00 0.00

13 0.00 0.00

07 / /

Укупно 1,000.00 0.00
Планирана средства нису утрошена 

Позиција -  103 - 511 – Зграде и грађевински објекти 

Извор финансирања План Извршење

01 0.00 0.00

13 0.00 0.00

07 0.00 0.00

Укупно 0.00 0.00
Нема планираних средстава

Позиција -  104- 512 – Машине и опрема 

Извор финансирања План Извршење

01 1,561,000.00 1,539,235.00

13 0.00 0.00

07 0.00 0.00

Укупно 1,561,000.00 1,539,235.00

Са ове позиције средства су  пренета  Дому културе  за куповину  намештаја у
износу  од  37.440,00  динара (орман  и  радна  фотеља),  уградне опреме у  износу  од
167.479,00 дин (гумени под, клима уређај), рачунарску опрему у износу од 159.440,00
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динара (рачунари, лап топ), електронске опреме  у износу од 182.509,00 динара (читач,
адаптер, микрофон, рачунарска машина, усисивач), опреме за домаћинство у износу од
27.990,00  динара (пегла).  Библиотеци  су  пренета  средства  за  куповину рачунара
29.900,00  динара,  читача баркода    11.000,00  динара  и  полица 249.000,00  динара.
Галерији су пренета средства за куповину столица 38.760,00 динара,  видео надзора у
износу од   160.320,00 динара,  рачунарске  опреме 49.990,00 динара  и електронске
опреме  50.000,00  динара.  Архиву  средства  су  пренета   за  куповину  намештаја
10.000,00 динара, рачунарске опреме и полица 59.735,00 динара у износу од 65.000,00
дин.  клима  уређаја  у  износу  од  44.500,00  динара.  Музеју  су  пренета  средства  за
куповину  намештаја у износу од 24.900,00 дин, телефона у износу од 2.600,00 дин,
фотографске опреме у износу од 74.022,00 дин.  и куповину ПП апарата у износу од
34.560,00  динара.Позоришту  су  пренет  средства  за  куповину телевизора,  скенера,
екстерне меморије 50.000,00 динара и за куповину  опреме за домаћинство у износу од
10.000,00 дин (фрижидир).

Позиција  - 105- 515 – Нематеријална имовина 

Извор финансирања План Извршење

01 770,000.00 698,270.00

13 0.00 0.00

07 0.00 0.00

Укупно 770,000.00 698,270.00

Са ове позиције срдства су утрошена  код Библиотеке за куповину књига  у
вредности од 479.833.00 динара,  Музеја за куповину музејских експоната 182.000,00
динара и куповину књига у износу од 17.400,00 дин,  Историјског архива за  куповину
књига у износу од 19.037,00 дин. 

 Из  буџета  је  финансирана  реализација  Стратегије  локалног  економског  развоја  у
циљу унапређења културних програма и садржаја а за следеће пројекте:

 Програм 1201-П3-Пројекат ''Салон књига и графике'' у организацији Дома 
културе:

Извор финансирања План Извршење

01 1,500,000.00 1,493,464.00

13 / /

07 / /

Укупно 1,500,000.00 1,493,464.00

Позиција 113 – 423 – Услуге по уговору – од планираних 1.150.000,00 динара
утрошено  је  1.143.864,00 динара и то за  услуге штампања за потребе сајма (мајице,
знакови, плакати), куповину књига и блокчића које су подељени као поклон, трошкове
репрезентације  и  угоститељске  услуге,  помоћ  при  организовању  сајма,  за  набавку
штандова;  ангажовање писца за  Сајам књига и  графике (Дејан Стоиљковић,  Горан
Гоцић, Лидија Ћирић, Вуле Жулић), 
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Позиција - 114- 424 – Специјализоване услуге  –  од планираних 350.000,00
динара утрошено  је 349.600,00 динара  и то за штаму каталога ради промоције сајма,
организацију писаца и штампу зборника за ''Најбољу кратку причу''

 Програм 1201-П2-Пројекат ''Пиротско културно лето'' у организацији Дома
културе:

Извор финансирања План Извршење

01 2,200,000.00 2,146,059.00

13 / /

07 / /

Укупно 2,200,000.00 2,146,059.00

Позиција  110– 423 – Услуге  по уговору –  од планираних 820.000,00 динара
утрошено  је   779.734,00 динара  и  то   за  вођење  програма,  чување  штандова  и
обезбеђење, изнајмљивање бине у износу од 480.000,00 дин., штампу банера и постера
у износу од 99.420,00 дин, услугу информисања јавности 80.000,00 дин, угоститељске
услуге 97.811,00 дин. и трошкове репрезентације 22.503,00 дин., 

Позиција - 111- 424 – Специјализоване услуге –  од планираних 1.330.000,00
динара утрошено  је 1.316.325,00 динара  и то за концерт Мирослава Илића 611.325,00
динара, ЈУ групе 645.000,00 динара, за тон мајстора 60.000,00 дин.

Позиција - 112- 426 – Материјал –  од планираних 50.000,00 динара утрошено
је 50.000,00 динара  и то за разне материјале за потребе пиротског културног лета.

 Програм 1201-П1-Пројекат ''Међународни фолклорни фестивал'' у 
организацији Дома културе:

Извор финансирања План Извршење

01 2,392,000.00 2,391,873.00

13 0.00 0.00

07 / /

Укупно 2,392,000.00 2,391,873.00

Позиција 107 – 423 – Услуге по уговору – од планираних 2.252.000,00 динара
утрошено је  2.251.873,00 динара и то  на име услуге  штампања мајица,  тракица и
улазница за услугу информисања јавности, угоститељске услуге  (исхрана и смештај
гостију  –  учесника  на  фестивалу),  трошкове  репрезентације,  за  поклоне  који  су
подељени учесницима фестивала, превоз,  монтажу  и демонтажу  бине.,

Позиција - 108-  424 –  Специјализоване  услуге  –   од  планираних  30.000,00
динара утрошено је 30.000,00 динара  и то за расвету и озвучење.
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Позиција - 109- 426 – Материјал–  од планираних 110.000,00 динара утрошено
је 110.000,00 динара  и то за ватромет за завршно вече и бензин за превоз гостију.

 Програм 1201-П4-Пројекат „Историјска радионица упознај свој завичај“ у
организацији Музеја Понишавље  и то: 

Извор финансирања План Извршење

01 20,000.00 20,000.00

13 / /

07 / /

Укупно 20,000.00 20,000.00
Позиција 115 –  423  - Услуге по уговору –  од планираних 15.000,00  динара

утрошено је  15.000,00 динара а за припрему и  штампу мајица за децу учеснике ове
радионице и на име репрезентације

Позиција 116 –  426 – Материјал  – од планираних 5.000,00 динара утрошено је
5.000,00 динара а за куповину материјала за потребе радионице

 Програм 1201-П5-Пројекат  „(Не)  брига  о  културном  наслеђу“  у
организацији Музеја Понишавље и то: 

Извор финансирања План Извршење

01 51,000.00 51,000.00

13 / /

07 / /

Укупно 51,000.00 51,000.00
Позиција 117 –  423  - Услуге по уговору –  од планираних 45.000,00 динара

утрошено је  45.000,00 динара а за штампање каталога и плаката и услугу при одабиру
најбоље фотографије;

Позиција 118 –  426 - Материјал – од планираних 6.000,00 динара утрошено је
6.000,00 динара а за куповину разног материјала за потребе пројекта; 

 Програм 1201-П8-Пројекат „Програм и децу и омладину“  у организацији
Библиотеке  и то:  

Извор финансирања План Извршење

01 160,000.00 159,804.00

13 / /

07 / /

Укупно 160,000.00 159,804.00

Позиција 125–  423  - Услуге по уговору –  од планираних 145.000,00 динара
утрошено  је   144.804,00 динара  а  за  куповину  књига  као  поклон  деци  поводом
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''Читалачке  значке'',  организацију  рада  жирија,  угоститељске  услуге  и  за  трошкове
репрезентације; организацију смотре рецитатора,

Позиција 126–  426 -  Материјал – од планираних 15.000,00 динара утрошено
је  15.000,00 динара а за куповину разног материјала за потребе пројекта; 

 Програм 1201-П6-Пројекат  „Музеји  Србије  10  дана  од  10  до  10“  у
организацији Музеја Понишавље и то: 

Извор финансирања  План  Извршењ

01 150,000.00 149,990.00

13 0.00 0.00

07 0.00 0.00

Укупно 150,000.00 149,990.00

Позиција 119 –  423  - Услуге по уговору –  од планираних 110.000,00 динара
утрошено је  109.990,00 динара а за штампање каталога и плаката за потребе пројекта;

Позиција 120– 426 - Материјал – од планираних 40.000,00 динара утрошено је
40.000,00 динара а  за  куповину разног  материјала  за  потребе  пројекта  и  трошкове
репрезентације; 

 Програм 1201-П7-Пројекат „Ревија позоришних представа Мале форме“ у
организацији Позоришта и то: 

Извор финансирања  План  Извршењ

01 400,000.00 400,000.00

13 0.00 0.00

07 0.00 0.00

Укупно 400,000.00 400,000.00

Позиција  121 –   424 –  Специјализоване услуге –  од планираних 400.000,00
динара  утрошено  је   400.000,00 динара  а  за  представе  ''Примадона'',  ''Школа  за
љубавнике'', ''Глумац кажи нешто''

 Програм 1201-П7-Пројекат „Прослава Нове година“  у организацији  Дома
културе и то: 

Извор финансирања  План  Извршењ

01 1,978,000.00 1,928,000.00

13 0.00 0.00

07 0.00 0.00

Укупно 1,978,000.00 1,928,000.00
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Позиција 122–  423 - Услуге по уговору –  од планираних 240.000,00 динара
утрошено је  220.000,00 динара а за организацију редарске службе и постављање бине
и осталих реквизита;

Позиција 123- 424 - Услуге по уговору –  од планираних 1.250.000,00 динара
утрошено је  1.230.000,00 динара а за организацију концерта групе ''Кербер''

Позиција 124– 426 -  Материјал – од планираних 488.000,00 динара утрошено
је  478.000,00 динара а за куповину ватромета;

 Програм 1201-П6-Пројекат  „Прослава  дана  града“  у  организацији
Позоришта  и то: 

Извор финансирања  План  Извршењ

01 2,000,000.00 1,958,334.00

13 0.00 0.00

07 0.00 0.00

Укупно 2,000,000.00 1,958,334.00

Позиција 127 – 423 - Услуге по уговору – од планираних 1.800.000,00 динара
утрошено је  1.776.324,00 динара а за снимање и емитовање Дана града 60.000,00 дин,
за гостовање и целокупан програм тј, гостовање Лене Ковачевић, Трио Мистериос,
Бојана Перића, Ув денса, Љиљане Стјепановић и бранкице Себастијановић, за израду
сцене  и  светла  износ  од  1.543.500,00  динара,  за  угоститељске  услуге  и  трошкове
репрезентације  100.000,00 динара – коктел после Академије.

Позиција 128 –  426 - Материјал – од планираних 200.000,00 динара утрошено
је  182.010,00 динара а за куповину разног материјала за сређивање сцене;

 Програм 1201-П11-Пројекат  „Ископавање  базилике  на  Сарлаху“  у
организацији Музеја Понишавље и то: 

Извор финансирања  План  Извршење

01 300,000.00 298,503.00

13 0.00 0.00

07 1,000,000.00 1,000,000.00

Укупно 1,300,000.00 1,298,503.00

Позиција 128/1 –  423 - Услуге по уговору – од планираних 742.900,00 динара
утрошено је  742.203,00 динара а за услугу припреме јавне набавке 11.500,00 динара и
за ангажовање радне снаге за ископавања у износу од 730.703,00 динара

Позиција 128/2– 424 –  Специјализоване  услуге  – од планираних 400.700,00
динара  утрошено је   400.700,00 динара  а  за  консултантске  услуге  и  испитивање и
анализу археолошког материјала .
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Позиција 128/3–  426  –  Материјал  –  од  планираних  146.400,00  динара
утрошено је  146.400,00 динара а за бензин износ од 15.600,00  динара  и куповину
нивелира и пантљика и разног алата и инвентара за 110.300,00 динара

Позиција 128/4– 512 –  Машине и опрема – од планираних 10.000,00 динара
утрошено  је  9.200,00 динара  за куповину екстерног диска

 Програм  1201-П12-Пројекат  „Издавање  водича  и  монографије
Историјског архива“ у организацији Историјског архива и то:

Извор финансирања  План  Извршењ

01 0.00 0.00

13 0.00 0.00

07 500,000.00 500,000.00

Укупно 500,000.00 500,000.00

Позиција 128/5–  423 - Услуге по уговору – од планираних 500.000,00 динара
утрошено  је   500.000,00 динара  а  за  лектуру  монографије  220.000,00  динара и  за
штампу 280.000,00 динара.

       
Из буџета финансирана је и  Друштвена брига о деци и то  са 133.594.588,00

динара 

Позиције  - 129– 411 – Плате, додаци и накнаде запослених

Извор финансирања План Извршење

01 68,386,000.00 68,381,456.00

13 / /

07 / /

Укупно 68,386,000.00 68,381,456.00
          

Са  ове  позиције   од  планираних  68.386.000,00  динара   утрошено  је
68.381.456,00 динара за исплату плата запослених.

Позиција – 130– 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Извор финансирања План Извршење

01 12,346,000.00 12,239,574.00

13 / /

07 / /

Укупно 12,346,000.00 12,239,574.00

Са  ове  позиције  од  планираних  12.346.000,00  динара  утрошено   је
12.239.574,00 динара за социјалне доприносе на терет послодаваца

Позиција – 132 – 414 – Социјални давања запосленима 
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Извор финансирања План Извршење

01 5,362,000.00 201,194.00

13 / /

07 / /

Укупно 5,362,000.00 201,194.00

Са ове позиције  од планираних 5.362.000,00 динара извршено је са 201.194,00
динара за отпремнину приликом одласка у пензију једног радника.

Позиција – 134 – 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Извор финансирања План Извршење

01 554,000.00 498,109.00

13 / /

07 / /

Укупно 554,000.00 498,109.00

Са  ове  позиције  од  планираних  554.000,00  динара  извршено  је  498.109,00
динара за јубиларну награду за 9 радника који су то право остварили у 2016. години.

Позиција – 135 – 421-  Стални трошкови 

Извор финансирања План Извршење

01 10,274,000.00 6,127,558.00

13 1,278,302.00 1,278,302.00

07 / /

Укупно 11,552,302.00 7,405,860.00

Са ове позиције од планираних 11.552.302,00 динара  утрошено  је  7.405.860.00
динара  и  то  на  име  утрошака  електричне  енергије,  централног  грејања  и  заштите
имовине; 

Позиција – 136 – 422-  Трошкови путовања

Извор финансирања План Извршење

01 113,000.00 113,000.00

13 / /

07 / /

Укупно 113,000.00 113,000.00

Са ове позиције  од планираних 113.000,00 динара   утрошено  је  113.000,00
динара  и  то  на  име  превоза  ученика  припремно  предшколског  узраста  и  њихових
пратиоца; 

Позиција – 137 – 423 – Услуге по уговору
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Извор финансирања План Извршење

01 150,000.00 65,430.00

13 / /

07 / /

Укупно 150,000.00 65,430.00

Са  ове  позиције  од планираних  150.000,00  динара   утрошено   је  65.430,00
динара за одржавање програма за књиговодство.

Позиција – 139 – 425 – Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања План Извршење

01 3,542,000.00 3,402,889.00

13 / /

07 / /

Укупно 3,542,000.00 3,402,889.00
 
Са ове  позиције  средства  су утрошена  за   уградњу пвц столарије  у објекту

''Првомајски  цвет''  и  то  у  вредности  од  2.393.583,00  дин,  за  сређивање
електроинсталација у вредности од 200.000,00 динара, за постављање  подпрозораца
на објекту Невен, израду  и монтажу улазне капије и ограде код игралишта у вртићу
Лане у износу од 246.000,00 динара, уградњу ламината у вртићу Првомајски цвет и
Лане у вредности од 108.000,00 динара,  за   разне механичке поправке као редовно
одржавање  свих  вртића,  за   контролу  противпожарних  апарата  и  за   радове  на
спољашњој  фасади  у  вртићу  Лане,  поправљање  тротоара  и  монтажу вертикалних
олука у износу од 194.934,00 дин;

Позиција – 141– 465 -  Остале дотације и трасфери

Извор финансирања План Извршење

01 8,271,000.00 4,650,172.00

13 / /

07 / /

Укупно 8,271,000.00 4,650,172.00

Са  ове  позиције  средства  су  утрошена    за   дотација  по  закону  –  уплата
умањења плата за 10% у Републички буџет;

 Позиција – 142 – 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета

Извор финансирања План Извршење

01 4,150,000.00 3,526,989.00

13 0.00 0.00

07 / /

Укупно 4,150,000.00 3,526,989.00
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Са  ове  позицје  средства  су  утрошена  за  финансирање  бесплатног  боравка
трећег детета у вртићу;

 Позиција – 143/1 – 483 – Новчане казне и пенали по решењу судова

Извор финансирања План Извршење

01 12,297,588.00 5,241,420.00

13 0.00 0.00

07 / /

Укупно 12,297,588.00 5,241,420.00
Са  ове  позицје  средства  су  утрошена   за  измиривање   обавеза  по  тужбама

корисника вртића;

Позиција – 144– 511 – Зграде и грађевински објекти 

Извор финансирања План Извршење

01 5,658,000.00 5,148,280.00

13 / /

07 / /

Укупно 5,658,000.00 5,148,280.00
Са ове позиције  од планираних 5.658.000,00 динара  утрошено је  5.148.280,00

динара  и  то за  израду  пројектне  документације  мокрих  чворова  у  свим објектима
вртића у износу од 198.600,00 динара и реконструкцију и адаптацију мокрих чворова у
вртићу Чика Јова Змај у износу од 2.991.680,00 динара, за сређивање фасаде на објекту
Лане у износу од 1.958.000,00;

  Позиција -  145 -  512 – Машине и опрема

Извор финансирања План Извршење

01 2,291,000.00 1,859,653.00

13 / /

07 / /

Укупно 2,291,000.00 1,859,653.00

Са ове позицје средства су утрошена за набавку  опреме  за образовање (мини
музичке  линије)  и   опреме  за  угоститељство  (аутоматски  омекшивач  воде,  сервир
колица троетажна са оградицом, ламинатор за тесто) у износу од 669.643,00 динара,
опрему за домаћинство (  два усисивача и два уљана радијатора) у износу од 35.904,00
дин, рачунара у износу од 7.000,00 динара,  штампача у износу од 44.000,00 дин и
намештаја у износу од 1.089.000,00 динара и то ормарића, столова и столица за десу и
оградица за бебе за објекте „Првомајски цвет“, „Црвенкапа“, „Невен“ и „Лане“

 Позиција -  146  -  515 – Нематеријална опрема
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Извор финансирања План Извршење

01 200,000.00 199,200.00

13 / /

07 / /

Укупно 200,000.00 199,200.00
Са ове позиције   утрошено је   199.200,00 динара за куповину компјутерског

софтвера за исхрану деце;

Дирекцији  за  изградњу општине Пирот укупно  је  пренето  260.859.143,43
динара и то за следеће намене:

Позиција 149- 414- Социјална давања запосленима 

Извор финансирања План Извршење

01 1.711.742,00 1.711.371,25

Укупно 1.711.742,00 1.711.371,25
Средства са ове позиције су коришћена за исплату 2 отпремнине запосленима

и солидарне помоћи за лечење запосленог.

 Позиција 150– 415- Превоз радника у редовном раду

Извор финансирања План Извршење

01 1.062.000,00 1.062.558,49

Укупно 1.062.000,00 1.062.558,49

Позиција 151- 416- за јубиларне награде запосленима

Извор финансирања План Извршење

01 144.054,00 144.053,18

Укупно 144.054,00 144.053,18

Позиција 152 – 421- Стални трошкови 

Извор финансирања План Извршење

01 2.827.467,00 2.800.976,71

13 78.268,00 78.266,45

Укупно 2.905.735,00 2.879.243,16
и то за:

 провизију код Управе за трезор                                                                655.051,98 
 трошкове електричне енергије                                                                  360.783,00 
 грејање                                                                                                          851.790,42
 изношење смећа                                                                                            92.237,20
 трошкове воде                                                                                             291.711,35 
 за дератизацију                                                                                                4.582,00
 услуге фиксног телефона                                                                           283.127,54
 услуге мобилног телефона                                                                         216.208,04
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 поштарину                                                                                                     26.747,63
 осигурање возила и запослених                                                                   97.004,00

Позиција 153 -422- Трошкови путовања

Извор финансирања План Извршење

01 284.907,00 282.069,11

Укупно 284.907,00 282.069,11

и  то  за  дневнице  за  службени  пут  у  земљи  121.796,11 динара,  за  путне
трошкове  за  службени  пут  у  земљи  26.401,00 динара,  за  трошкове  смештаја  на
службеном путу у земљи 108.411,00 динара, и за путарине 25.461,00 динара;

Позиција 154 - 423- Услуге по уговору 

Извор финансирања План Извршење

01 1.966.519,00 1.966.425,90

Укупно 1.966.519,00 1.966.425,90
 и то за следеће намене:

 објављивање огласа и услуге штампе                                                         86.620,50
 одржавање софтвера                                                                                   277.992,00
 котизација                                                                                                      45.600,00
 услуге ревизије                                                                                            360.000,00
 накнаде члановима управног и надзорног одбора                                   227.848,11
 услуге заштите на раду                                                                              189.003,20 
 угоститељске услуге                                                                                   239.909,00
 репрезентацију                                                                                            239.803,09
 месечне паркинг карте, обезбеђење просторија                                      299.650,00

Позиција 155 - 424- Специјализоване услуге 

Извор финансирања План Извршење

01 523.050,00 523.049,49

13 / /

Укупно 523.050,00 523.049,49

плаћено  је  499.062,00 динара  за  геодетске  услуге  и  23.987,49  динара  за
издавање сагласности.

Позиција 156- 425- Текуће поправке и одржавање 

Извор финансирања План Извршење

01 5.278.568,00 5.278.567,67

13 / /
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Укупно 5.278.568,00 5.278.567,67
и то за следеће намене:

 текуће поправке и одржавање објеката 3.000,00 динара,
 текуће одржавање пружних прелаза, фонтана 4.612.383,91 динара
 поправку и прање возила, технички преглед  246.109,00 динара,
 одржавање рачунара 122.160,00 динара,
 поправку фотокопир апарата 15.620,00 динара,
 чишћење  клима  уређаја,  припрема  расхладног  система  за  зимски  период  и

летњи период 199.200,00 динара.
 Сервисирање административне опреме 80.094,76 динара

Позиција 157 – 426 - Материјал 

Извор финансирања План Извршење

01 2.193.868,00 2.193.865,26

13 / /

Укупно 2.193.868,00 2.193.865,26
и  то  за:  канцеларијски  материјал  586.330,20 динара,  часописе  133.400,00

динара, средства за чишћење  211.772,30 динара, бензин, уље,  и  делови за службене
аутомобиле 1.062.990,06 динара, потрошни материјал и материјал за посебне намене
199.372,70 динара.

Са Позиције 158- 465- Oстале дотације и трансфери -исплаћено је 2.713.520,58
динара за умањење плата у Републички буџет.

Извор финансирања План Извршење

01 2.713.540,00 2.713.520.58

Укупно 2.713.540,00 2.713.520.58

Са Позиције 159- 482- Порези, обавезне таксе- исплаћено је 367.257,39 динара
за регистрацију возила, порезе и таксе.

Извор финансирања План Извршење

01 369.458,00 367.257,39

13 / /

Укупно 369.458,00 367.257,39

Са Позиције 160- 483- Новчане казне и пенали по решењу судова - исплаћено
је 631.908,96 динара за новчане казне и пенале по решењу судова.

Извор финансирања План Извршење

01 631.909,00 631.908,96

13 / /

Укупно 631.909,00 631.908,96

Позиција 161 - 511- Зграде и грађевински објекти 

Извор финансирања План Извршење
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01 25.495.008,00 25.495.007,35

13 / /

Укупно 25.495.008,00 25.495.007,35

и то за следеће намене: завршетак водовода у с.Понор, израдњу платоа иза затвореног
базена, паркинга код затвореног базена, капитално одржавање фонтана, паркинг код
Грчког гробља.

Позиција 162 - 512 – Машине и опрема 

Извор финансирања План Извршење

01 448.534,00 448.534,00

13 / /

Укупно 448.534,00 448.534,00

и то за следеће намене:
 куповину канцеларијског намештаја 101.470,00 динара
 куповину клима уређаја 31.790,00 динара
 куповину штампача и рачунарске опреме 241.004,00 динара,
 куповину електронске опреме 35.999,00 динара
 опрема за домаћинство 38.271,00 динара

Позиција 163- 515 –  Нематеријална имовина је извршена са 59.520,00 динара
за набавку софтвера за пројектовање и реконструкцију путева.

Извор финансирања План Извршење

01 59.520,00 59.520,00

13 / /

Укупно 59.520,00 59.520,00

Дирекцији за изградњу је за  програм 2 – Комунална делатност, програмску
активност Јавна расвета (позиција 164 - 166) пренето 38.985.640,81 динара. 

Позиција 164 – 421-Стални трошкови

Извор финансирања План Извршење

01 26.514.809,00 26.514.808,99

13 4.594.512,00 4.594.512,00

Укупно 31.109.321,00 31.109.320,99

Ова средства  су  планирана  и  утрошена  за  утрошак   електричне  енергије  за
јавну расвету.

Позиција 165 – 423- Услуге по уговору
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Извор финансирања План Извршење

01 26.334,00 26.334,00

13 / /

Укупно 26.334,00 26.334,00

Позиција 165/1– 425- Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања План Извршење

01 288.000,00 288.000,00

13 / /

Укупно 288.000,00 288.000,00

Позиција 166 –511 Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања План Извршење

01 10.100.045,00 10.100.044,72

13 / /

Укупно 10.100.045,00 10.100.044,72
и  то  за  следеће  намене:  декоративно  осветљење  мостова  у  граду,  изградњз

јавне  расвете  до  села  Барје  Чифлик,  у  ул.Нишавској,  ул.Хајдук  Вељка,  израду
електропројеката и електронадзора.

За програм 7 – Путна инфраструктура, програмску активност Одржавање путева
143.772.353,27 динара. 

Позиција 167– 423- Услуге по уговору

Извор финансирања План Извршење

01 383.576,00 383.575,50

13 / /

Укупно 383.576,00 383.575,50
Ова средства су утрошена за објаву огласа.
Позиција 168 – 425-Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања План Извршење

01 27.895.696,00 27.895.695,80

13 2.600.000,00 2.600.000,00

Укупно 30.495.696,00 30.495.695,80
Ова  средства  су  утрошена  за  следеће  намене:  зимско  одржавање  путева,

одржавање некатегорисаних путева и  редовно одржавање улица.

Позиција 169 – 511 -Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања План Извршење

01 70.056.662,00 70.056.661,91
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13 42.836.421,00 42.836.420,06

Укупно 112.893.083,00 112.893.081,97
и то за следеће инвестиције које су реализоване у складу са планираним:

рушење  објекта  на  углу  улица  Други  ринг  и  Српских  владара,  изградњу  улица
Виноградарска,  Балканска,  Солунска,  Хаџи Нешина, изградњу тротоара у ул.Хајдук
Вељка  и  ул.Други  ринг,  сокака  у  селу  Пољска  Ржана,  изградња  пута  до  села
Паклештица  и  Росомач,  до  манастира  Св.Јован,  почетак  изградње  дворишта  у
ул.Драгољуба  Миленковића;  капитално  одржавање  тротоара  у  улицама  Српских
владара и Данила Киша,  пута  кроз село Крупац,  улица Јоргована и Танаско Рајић;
израда  пројеката  саобраћајне  сигнализације  и  техничка  контрола  пројектне
документације.

Туристичка организација Пирот је финансирана  је у износу од 6.856.595,00
динара и то на 

Позицију – 170– 411 – Плате, додаци и накнаде запослених

Извор финансирања План Извршење

01 2,928,573.00 2,843,558.00

13 / /

07 / /

Укупно 2,928,573.00 2,843,558.00
Са ове позиције од планираних 2.928.573,00 динара  извршено је  2.843.558,00

динара за исплату зараде запослених

Позиција – 171– 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Извор финансирања План Извршење

01 527,932.00 503,705.00

13 / /

07 / /

Укупно 527,932.00 503,705.00
Са  ове  позиције  од  планираних  527.932,00  динара   извршено је  503.705,00

динара за исплату социјалних доприноса на терет послодавца
Позиција – 172– 414– Социјална давања запосленима

Извор финансирања План Извршење

01 55,000.00 /

13 / /

07 / /

Укупно 55,000.00 0.00
Са ове позције на име социјалнх давања запосленима и у периоду од 12 месеци

у 2016. години није било извршења.

Позиција – 173 – 415 – Накнаде трошкова за запослене

Извор финансирања План Извршење
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01 152,000.00 140,623.00

13 / /

07 / /

Укупно 152,000.00 140,623.00
Са  ове  позиције  од  планираних  152.000,00  динара  утрошено  је  140.623,00

динара на име накаде трошкова превоза запослених у редовном раду

Позиција – 173/1 – 416 – Награде запосленима и остали посебни расходи

Извор финансирања План Извршење

01 110,000.00 105,368.00

13 / /

07 / /

Укупно 110,000.00 105,368.00
Са  ове  позиције  од  планираних  110.000,00  динара  је  утрошено  105.368,00

динара за исплату  јубиларних награда за 2 запослена радника

Позиција – 174– 421 – Стални трошкови 

Извор финансирања План Извршење

01 143,000.00 127,461.00

13 2,530.00 2,530.00

07 / /

Укупно 145,530.00 129,991.00
Са ове позиције средства су утрошена  за финансирање трошкова   банкарских

услуга,  птт трошкове, осигурање запослених и  закупа сајамског простора приликом
учешћа на домаћим и иностраним сајмовима и сл.

Позиција – 175– 422 – Трошкови путовања

Извор финансирања План Извршење

01 20,000.00 20,000.00

13 / /

07 / /

Укупно 20,000.00 20,000.00
Са ове позиције од планираних 20.000,00 динара утрошено је 20.000,00 динара

на име трошкова смештаја на службеном путу.

Позиција -  176– 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања План Извршење

01 2,024,000.00 1,882,592.00

13 12,000.00 12,000.00

07 / /
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Укупно 2,036,000.00 1,894,592.00
Са ове позиције утрошена су средства за  књиговодствене  услуге, припрему и

штампу публикација, закуп штандова,  штампање каталога и флајера за ''Сајам пеглане
кобасице'', ''Фестивал сира и качкаваља'', ''Пиротски ћилим'', ''Пирот-мали јерусалим'',
снимање  и  емитовање  репортажа  са  Сајма  пеглане  кобасице,  штампање  флајера  и
брошура  ''Лов и риболов'', ''Сеоски туризам'' и штампу каталога ''Водич упознај Пирот
и  околину'',  штампу  плана  града  за  потребе  сајма  туризма  у  Београду,  штампање
банера,  трошкови репрезентације,  угоститељске услуге,  штампање брошура  ''Водич
кроз  Пирот''  и  ''Пиротски  водич'',  за  организацију  фестивала  сира  и  качкаваља,  за
штампање флајера за Сајам пеглане кобасице, за сређивање централног грејања;

Позиција – 177 – 424 – Специзализоване услуге

Извор финансирања План Извршење

01 110,000.00 87,070.00

13 / /

07 / /

Укупно 110,000.00 87,070.00
Са ове позиције су утрошена средства за  услуге јавног здравља и  инспекцију и

анализу приликом организовања сајма ''Пеглана кобасица'' и

Позиција – 178 – 425 – Текуће поправке и одржавање 

Извор финансирања План Извршење

01 52,000.00 20,000.00

13 / /

07 / /

Укупно 52,000.00 20,000.00
Са ове позиције од 52.000,00 динара је  утрошено је 20.000,00 динара   на име

техничког прегледа и одржавања аутомобила;

Позиција -  179 – 426 – Материјал

Извор финансирања План Извршење

01 228,000.00 222,542.00

13 / /

07 / /

Укупно 228,000.00 222,542.00
Са ове позиције средства су утрошена  за куповину канцеларијског материјала,

материјала  за  информисање  јавности,  материјала  за  чишћење,  бензина  и  осталог
материјала.

Позиција – 180– 465 -  Остале дотације и трасфери 

Извор финансирања План Извршење

1.00 401,560.00 382,916.00
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13.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

Укупно 401,560.00 382,916.00
Са ове позиције  средства  су утрошена  на име дотација  по закону за уплату

умањења плата у Републички буџет.

Позиција – 181– 482 – порези, обавезне таксе, казне и пенали

Извор финансирања План Извршење

01 20,000.00 12,588.00

13 0.00 0.00

07 0.00 0.00

Укупно 20,000.00 12,588.00
Са ове позиције од планираних 20.000,00 динара утрошено  је 12.588,00 динара

на име такси за регистрацију возила;

Позиција – 183 – 512 – Машине и опрема 

Извор финансирања План Извршење

01 70,000.00 26,889.00

13 / /

07 / /

Укупно 70,000.00 26,889.00
Са ове позиције од планираних 70.000,00 динара утрошено је 26.889,00 динара

а за куповину  усисивача и фискалне касе за потребе установе;

 Програм 1502-П1-Пројекат  „Уређење  и  опремање  планинарског  дома
Дојкинци“ у организацији Туристичке организације Пирот и то:  

Извор финансирања План Извршење

01 16,921,065.00 15,817,096.00

13 / /

07 / /

Укупно 16,921,065.00 15,817,096.00

Позиција 186–  421 – Стални трошкови – од планираних 1.100.000,00 динара
извршено је 766.209,00 динара на име осигурања имовине, куповина пелета у износу
од 261.000,00 дин, за услуге чишћења износ од 393.495,00 дин, за телефон и претплате
за СББ.

Позиција 187–  423 – Услуге по уговору –  од планираних 300.000,00 динара
извршено је 146.620,00 динара на име радова у перионици објекта, електромонтажних
радова, на монтажу сбб система и поправку централног грејања, 
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Позиција 188–   425 – Текуће  поправке  и  одржавање –  од  планираних
170.000,00 динара извршено је 168.500,00 динара на име изградње шупе; 

Позиција 189–  426 - Материјал – од планираних 1.836.000,00 динара извршена
је са  1.758.659,00 динара и то за инвентар за одржавање хигијене, материајл за 
угоститељство у износу од 1.391.760,00 динара, осталог алата и инвентара у износу од
93.600,00 динара и осталог материјала потребног за уређење објекта;

Позиција 190– 512 – Машине и опрема – од планираних 6.673.000,00 динара 
извршена је са 6.601.796,00 динара а за куповину уградне опреме (клима уређај, 
етисон) у износу од 263.500,00 динара, рачунарску опрему (компјутер) у износу од 
104.640,00 динара, за куповину штампача у износу од 13.800,00 динара, телефона за 
6.000,00 динара, и опрему за угоститељство ( саламорезница, фрижидер, шпорет) у 
износу од 2.209.887,00 динара, за куповину намештаја у износу од 3.843.374,00 дин, за
куповину електронске опреме у износу од 263.500,00 дин и опреме за јавну безбедност
(пп апарат) у износу од 19.680,00 дин. 

Из  буџета  опрштине  финансиран   је   и  Спортски  центар  Пирот и  то   са
55.383.614,00 за следеће намене:

Позиција  - 200– 411 – Плате, додаци и накнаде запослених

Извор финансирања План Извршење

01 10,834,953.00 10,810,872.00

13 / /

07 / /

Укупно 10,834,953.00 10,810,872.00
  од планираних 10.834.953,00 динара извршено је 10.810.872,00 динара

 
Позиција – 201 – 412 – Социјални доприноси на терет послодавца

Извор финансирања План Извршење

01 1,943,927.00 1,935,150.00

13 / /

07 / /

Укупно 1,943,927.00 1,935,150.00
 од планираних 1.943.927,00 динара извршено је  1.935.150,00 динара

Позиција – 202 – 414 – Социјална давања запосленима

Извор финансирања План Извршење

01 456,000.00 99,665.00

13 / /

07 / /
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Укупно 456,000.00 99,665.00

од планираних 465.000,00 динара извршено је  99.665,00 динара а за помоћ при
лечењу  радника  или  најближег  сродника  износ  од  36.665,00  динара  и  за  помоћ  у
случају смрти радника или ближег сродника износ од 63.000,00 динара.

Позиција – 203 – 415 – Накнаде трошкова за запослене

Извор финансирања План Извршење

01 600,000.00 600,000.00

13 / /

07 / /

Укупно 600,000.00 600,000.00
 на име накнаде за превоз на посао и с посла запослених

Позиција – 204– 421 – Стални трошкови

Извор финансирања План Извршење

01 15,723,533.00 13,261,294.00

13 2,398,621.00 2,398,621.00

07 / /

Укупно 18,122,154.00 15,659,915.00
 за банкарске услуге, птт услуге, енергетске услуге, комуналне услуге, услуге

чишћења  балон  хале,  спортске  дворане  „Кеј“,  хале  Педагошке  академије, услуге
комуникације, осигурање запослених, имовине и опреме, услуге обезбеђења и заштите
имовине и сл.

Позиција – 205– 422 – Трошкови путовања 

Извор финансирања План Извршење

01 260,000.00 181342

13 / /

07 / /

Укупно 260,000.00 181,342.00
 за службена путовања запосленик у земљи и иностранству

Позиција – 206  –  423 – Услуге по уговору

Извор финансирања План Извршење

01 5,000,000.00 4,515,288.00

13 15,080.00 15,035.00

07 / /

Укупно 5,015,080.00 4,530,323.00

104



за  алат  и  инвентар,  организацију  рада  клизалишта,  организацију  рада
скијалишта  и  чишћење  резервоара  за  вештачко  оснежавање  и  чишћење  стаза  на
Планинарском дому,  за чишћење и одржавање спортских објеката,  услугу ложења у
Педагошкој академији, услугу штампања карти за Затворени базен, услугу домара у
школама,  чишћење  снега  за  припрему  манифестације  ''Пливање  за  богојављенски
крст'', усликавање табли на трим стази, одржавање семинара Боди билдинг клуба на
тему  ''Унапређење  тренинга  и  начина  исхране  у  области  спорта'',  трошкове
репрезентације  поводом славе града,  организовање семинара за   техничко  тактичко
усавршавање младих кошаркаша, семинар за усавршавање кошаркашких тренера.

Позиција – 207 – 424 -   Специјализоване услуге 

Извор финансирања План Извршење

01 570,000.00 569,750.00

13 0.00 0.00

07 / /

Укупно 570,000.00 569,750.00
За вршење шестомесечног прегледа противпожарних апарата, израда програма

евакуације за све објекте, обука радника из области противпожарне заштите, пуњење
ПП  апарата,  испитивање  електричне  и  громобранске  инсаталације,  израда
катастарско-топографског плана за двориште Гимназије.
 

Позиција – 208 – 425 -   Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања План Извршење

01 4,850,000.00 4,430,866.00

13 8,900.00 8,900.00

07 / /

Укупно 4,858,900.00 4,439,766.00
са ове позиције су пренета средства за  прање возила, поправка и сервисирање

возила,  репарацију  и  пресвлачење  спортских  реквизита  у  теретани,  поправка  и
одржавање  саобраћаја  по  уговору  са  ''Зонексом'',  одржавање  Градског  стадиона,
одржавање  опреме  за  заобраћај,  поправку  неисправних  рефлектора  и  поравку
инсталација, постављање пвц цеви и каблова за противпожарну инсталацију у Хали
Кеј,  постављање  ламината  у  теретани  Хале  Кеј,  кречење  и  бојење  Хале  Кеј,
постављање  заштитне  ограде  и  прозора  на  Затвореном базену,  поправка  расвете  и
инсталација  wifi  у  хали  Кеј,  израда  подпрозорских  дасака,  поправку  семафора  и
монитора,  замену  цеви  на  хидрантској  мрежи,  поправку  трим  стазе,  сервис  и
калибрисање  семафора  и  пулта,  реконструкцију  хидрантске  мреже  на  градском
стадиону, уградњу стакла у Хали Кеј, монтажу дворишних препона, поправку греда на
трим стазама на Кеју и Саарлаху .

Позиција – 209– 426 – Материјал 

Извор финансирања План Извршење

01 3,465,000.00 3,041,931.00

13 60,390.00 60,390.00
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07 / /

Укупно 3,525,390.00 3,102,321.00

за  куповину  административног  материјала,  материјала  за  образовање
запослених,  материјала  за  саобраћај,  материјала  за  спорт  и  рекреацију  (лопте,
рукавице,  каиш,  клизаљке,  тегови,  феномат,  кључеви,  оптички детектор  пожара,  тп
линк,  спирална  даска,  мобилизатор  за  главу,  мрежа  за  спорт,  обруч  за  кошарку),
материјала  за  одржавање  хигијене  ,  материјала  за  текуће  поправке  и  одржавање
објеката као и спортске опреме , материјала за саобраћај , бензина;

Позиција – 210– 465 -  Остале дотације и трасфери 

Извор финансирања План Извршење

01 1,307,210.00 1,307,210.00

13 / /

07 / /

Укупно 1,307,210.00 1,307,210.00
од планираних 1.307.210,00 динара извршено је  1.307.210,00 динара а на име

дотација по закону Републичком буџету од умањења нето плата запослених.

       Позиција – 211 – 482 – Порези, обавезне таксе и казне 

Извор финансирања План Извршење

01 240,000.00 172,055.00

13 0.00 0.00

07 / /

Укупно 240,000.00 172,055.00
за уплату  регистрације возила и извода из листа непокретности ;

Позиција – 212 – 511 – Зграде и грађевински објекти

Извор финансирања План Извршење

01 2,450,000.00 1,084,100.00

13 0.00 0.00

07 / /

Укупно 2,450,000.00 1,084,100.00
 за постављање подне облоге на Омладинском стадиону и израду пројекта за

реконструкцију атлетске стазе и за пројекат за дојаву пожара;

Позиција – 213 – 512 – Машине и опрема

Извор финансирања План Извршење

01 4,900,000.00 4,795,524.00

13 / /

07 / /
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Укупно 4,900,000.00 4,795,524.00
  за куповину намештаја (столице, сто, кревет и фијокар) у износу од 256.366,00

дин, видео надзор у износу од 22.400,00 дин,  од рачунарске опреме звучна кутија,
штампач,  рачунар  у  износу  од  199.080,00  динара,    од  опреме  за  домаћинство
брусилицу, бушилицу и инвентар у износу од 245.555,00 динара, од опреме за спорт
(трака за трчање, собна бицикла, компресор за рониоце, подлога татами, струњаче)
у износу од 2.814.039,00 динара од опреме за јавну безбедност челична врата за
противпожарну  заштиту  у  износу  од  213.684,00  динара,  аутомобил  у  износу  од
1.000.000,00  дин.,  од  електронске  опреме  семафорску  компоненту  у  износу  од
44.400,00 дин

Позиција – 215 – 541 – Земљиште

Извор финансирања План Извршење

01 300,000.00 /

13 / /

07 / /

Укупно 300,000.00 0.00
 од планираних 300.000,00 динара није било извршења у року од 12 месеци.

  
  Програм  1301-  Програмска  активност  0002  (ПА  0002)-Подршка

предшколском,  школском  и  рекреативном  спорту  и  м,асовној  физичкој
култури из буџета Општине Пирот је финансиран са 2.800.000,00 динара и то;

Извор финансирања План Извршење

01 2,800,000.00 2,429,169.00

13 / /

07 / /

Укупно 2,800,000.00 2,429,169.00

Позиција – 216  –  423 – Услуге по уговору – од планираних 745.000,00 динара
изврешено је   513.418,00 динара и то за  трошкове репрезентације за манифестацију
''Пливање за часни крст'' и трошкове репрезентације за манифестацију ''Мини макси
лиге'',  помоћ  про  организацији,  услуга  лекарске  службе  и  израду  регистрационих
картица за ''Божићну школу спорта'', снимање и поправку гума за рафтинг на Нишави, 

Позиција – 217– 424 -   Специјализоване услуге –  од планираних 1.850.000,00
динара извршено је  1.801.000,00 динара и то за организацију различитих програма у
оквиру Божићне  школе  спорта,  организацију  различитих  клубова  (Ватерполо  клуб,
шах клуб, рекреативно стонотениски клуб..) за потребе Божићне школе спорта, услуга
корективне гимнастике.

Позиција –  218 –  426 -    Материјал –  од  планираних  205.000,00  динара
извршено је  114.751,00 динара, са ове позиције су пренета средства за  материјал за
спорт (лопте, тегови, табле за кош, мреже...), трошкове горива.
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  Програм  1301-П2-Пројекат  ''Организација  рада  затвореног  базена'' у
организацији Спортског центра и то:

Извор финансирања План Извршење

01 32,977,992.00 26,552,136.00

13 1,018,300.00 18,300.00

07 / /

Укупно 33,996,292.00 26,570,436.00
и то за;

Позиција 224– 421 – Стални трошкови

Извор финансирања План Извршење

01 21,730,000.00 15,790,069.00

13 0.00 0.00

07 / /

Укупно 21,730,000.00 15,790,069.00
  За услугу електричне енергије, грејања, водовода и канализације, чишћења и

интернета;

Позиција 225– 423 – Услуге по уговору

Извор финансирања План Извршење

01 350,000.00 242,076.00

13 0.00 0.00

07 / /

Укупно 350,000.00 242,076.00
 Зa трошкове репрезентације, угоститељских услуга, услуге превоза хемикалија

потребних за базен; 

 

Позиција 226–  424 – Специјализоване услуге

Извор финансирања План Извршење

01 6,500,000.00 6,012,127.00

13 18,300.00 18,300.00

07 / /

Укупно 6,518,300.00 6,030,427.00
за  услуге спасилачке службе, испитивање воде и организацију рада лекарске

службе.

Позиција – 227-  425  - Текуће поправке и одржавање

Извор финансирања План Извршење
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01 500,000.00 489,861.00

13 0.00 0.00

07 / /

Укупно 500,000.00 489,861.00
за инсталирање система за вентилацију у теретани и спа центру, инсталацију

аудио  система  у  теретани  и  заштиту  електронике  у  сауни,  замену  бојлера,  израда
ограде и уградњу прозора, одржавање и замену цеви на мрежи измењивача, поправку
лифта.

Позиција – 228 -  426 - Материјал

Извор финансирања План Извршење

01 1,280,000.00 1,253,265.00

13 0.00 0.00

07 / /

Укупно 1,280,000.00 1,253,265.00
за  куповину  разног  материјала,  материјала  за  спорт,  хемиских  средстава  за

чишћење, алата и инвентара (фен, табле, звучници,....)

Позиција – 229 -  482  - Порези, обавезне таксе, казне и пенали

Извор финансирања План Извршење

01 40,000.00 0.00

13 0.00 0.00

07 / /

Укупно 40,000.00 0.00
за период од 12 месеци није било извршења.

Позиција – 230 -  512  - Машине и опрема

Извор финансирања План Извршење

01 2,877,992.00 2,764,738.00

13 1,000,000.00 0.00

07 / /

Укупно 3,877,992.00 2,764,738.00

За уградњу семафора  за  утакмице  у  износу од 495.240,00 динара  и  турског
купатила  у  износу од 1.419.427,00 дин,  куповину  усисивача,  окретнице  за  базен  у
износу од 577.992,00 динара, за куповину лежаљки и столица у износу од 193.964,00
динара, опрему за домаћинство у износу од 59.744,00 динара, намештај у износу од
193.964,00 дин, 
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 Програм 1301-П1-Пројекат  ''Организација рада стрељане'' у организацији
Спортског центра и то:

Извор финансирања План Извршење

01 650,000.00 212,980.00

13 / /

07 / /

Укупно 650,000.00 212,980.00

Од планираних 1.750.000,00 динара је потрошено 212.980,00 динара за израду
гађалишта и то 96.000,00 динара и 116.980,00 динара за  носаче аутомата  и мета  и
грејалица.

 Програм  1301-П3-Пројекат  ''Организација  рада  купалиште'' у
организацији Спортског центра и то:

Извор финансирања План Извршење

01 671,000.00 554,432.00

13 / /

07 / /

Укупно 671,000.00 554,432.00
Од планираних  671.000,00 динра  потрошено  је  554.432,00 динара  за  услугу

спасиоца и лекарске службе на отвореном базену и за анализу воде.

Општина  Пирот  је  у  2016.  години  спроводила  пољопривредну  политику  и
политику руралног развоја у складу са Програмом подршке на који је сагласност дало
Минстарство  пољопривреде,  шумарства  и  водопривреде  решењем  број  320-00-
00970/2016-09 од 12.02.2016.године.

Програм подршке је у потпуности у складу са интересовањем фармера.
Од  планираних 50.000.000  динара  у   оквиру  буџетског  Фонда  за  развој

пољопривреде потрошено је  46.893.102 динара.
Право на средства према условима конкурса остварило је 866 фармера. Највеће

интересовање  било  је  за  обнову  пољопривредне  механизације - 152,  затим  за
коришћење субвенционисаних кредита 149 и за куповину опреме за пчеларство - 91.

Захваљујући  мерама  из  Програма  подршке  у  току  2016.  године   107
домаћинстава инсталирало је системе зе наводњавање...

У сарадњи са удружењима повртара и пчелара рађено је више едукација, а 50
фармера посетило је међународни сајам пољопривреде у Новом Саду.

За неке од мера  у Програму подршке аналитички је потрошено мање а за неке
више од планираних средстава а сходно интересовању пољопривредника. 

На бази реализованог програма за 2016. годину направљен је програм за 2017.
годину.

Детаљне информације о реализованим мерама дате су у табели и то:

ПОДСТИЦАЈНЕ МЕРЕ – УПОРЕДНИ ПОДАЦИ
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 Ред
ни

број

МЕРЕ Планирана
средства у

2016
Реализован

о у 2016

Број
корисника

Број
купљених

грла

1 Суфинансирање камате за
пољопривредне кредите

     8.000.000 8.296.521 149

2 Регресирање премије
осигурања усева, плодова и

животиња

      1.200.000 1.380.092 151

3 Регрес за репродуктивни
материјал ( вештачко

осемењавање)

      3.000.000 2.616.395

4 Набавка квалитетних
приплодних јуница млечних

раса

    10.000.000 12.118.442 76 126

5 Набавка квалитетних
товних раса говеда, свиња

коза и оваца

       2.000.000 3.288.000 33 (3 за
говеда 30
за овце и

козе) 

Говеда  11
овце 182

козе
131

6 Набавка опреме за
пчеларство и ројева.

       2.400.000 3.459.038 91

7 Набавка пластеника и
опреме за пластенике, и
унапређење повртарске

производње

       2.800.000 4.215.906 137

8 Набавка  декларисаног
садног материјала у

воћарству и унапређење
воћарске производње

     2.000.000 2.822.000 43

9 Набавка  опреме за мужу и
чување млека

       1.100.000 908 226 34

10 Чишћење канала и заштита
од поплава

      3.000.000 0

11  Куповине механизације за
ратарску производњу

      10.500.000 6.120.360 152

12 Едукације, учешће на
сајмовима за удружења и

посета сајмовима

      1.500.000 665 000

13 Организовање дана сточара       1.000.000 790 000
14 Стручна екскурзија за

сточаре
         1.500.000 0

15 Улуге информатичара и
штампања

        213 122

50.000.000 46.893.102 866

Код  Фонда  за  заштиту  животне  средине  од  укупно  планираних  1.691.830
динара утрошено  је  1.389.030 динара  и  то  за:  уређење зелених  површина,   услуге
јавног здравља, чишћење депонија и извршен је трансфер Општини Димитровград по
заједничком  пројекту  „Систем  за  сакупљање  споредних  производа  животињског
порекла“

                                          
                                    
 

Начелник Одељења за привреду и финансије
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                                                                              Јагода Шнеле 
 

                 ___________________
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