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Т Р Г О В И Ш Т Е
773. 

На основу члана 63. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник Републике Србије 

број: 54/2009; 73/2010; 101/2010; 101/2011, 93/2012, 

62/2013, 63/2013-испр., и 108/2013), члана 32. и 66. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Србије“ број: 129/2007)  ) и члана 41. 

Статута општине Трговиште („Службени гласник 

Пчињског округа“, бр. 28/08), Скупштина општине 

Трговиште, на седници скупштине одржаној дана 

20.12.2017. године, донела је: 

 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 

ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

У Одлуци о буџету општине Трговиште 

бр.401-157/2016 од 22.12.2016. године, врше се сле-

деће измене и допуне и то: 

• Члан 1. у Одлуци мења се у делу: 

Укупни приходи и примања остају 

непромењени.  

Приходи у укупном износу гласе 

533.483.731 динара. 

Укупни расходи и издаци  остају непро-

мењени.  

Расходи у укупном износу гласе 

533.483.731 динара. 

• Члан 2. у Одлуци мења се у делу: 

Економска класификација 4631 замењује 

се износом 23,200,000 динара (извор фи-

нансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 464 замењује 

се износом 18,600,000 динара (извор фи-

нансирања 01 – Приход из буџета); 

Економска класификација 511 замењује 

се износом 109,588,000 динара (извор 

финансирања 01 – Приход из буџета); 

• Члан 3. у Одлуци мења се у делу: 

Функција 474 смањује се и износи 

114,421,209 динара; 

Функција 760 увећава се и износи 

14,000,000 динара; 

Функција 912 увећава се и износи 

12,500,000 динара; 

• Члан 4. у Одлуци мења се у делу: 

Функција 474:  

- Позиција 58 економска класификација 511  

износ од 58,000,000 динара смањује се за 2,000,000 

динара, и износи 56,000,000 динара; 

Функција 912:  

- Позиција 74 економска класификација 4631 

износ од 11,500,000 динара увећава се за 1,000,000 

динара, и износи 12,500,000 динара; 

Функција 760:  

- Позиција 84 економска класификација 464  

износ од 13,000,000 динара увећава се за 1,000,000 

динара, и износи 14,000,000 динара; 

• Члан 5. у Одлуци мења се у делу: 

ГОДИНА XXIV 

БРОЈ 34 
В Р А Њ Е 

Понедељак,25.децембар.2017.год. 
 

Излази по потреби. 

Годишња претплата (аконтација) 20.000,00дин. 

Цена овог броја 150,00 динара 

Рок за рекламацију 10 дана 
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Програм 3. Локални економски развој 

мења се и у укупном износу износи 120,131,209 ди-

нара; 

Програм 9. Основно образовање мења се 

и у укупном износу износи 12,500,000 динара; 

Програм 12. Примарна здравствена заш-

тита мења се и у укупном износу износи 14,000,000 

динара; 

 

Члан 2. 

У осталом делу Одлука остаје неизмење-

на. 

 

Члан 3. 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења 

и биће објављена у „Службеном гласнику Града 

Врања“. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана 

21.12.2017.године, број 401-158/2017 

        ПРЕДСЕД-

НИК,  

  Александар Колић,с.р. 

 

 

 

774. 

На основу члана 43. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник Републике Србије 

број: 54/2009; 73/2010; 101/2010; 101/2011, 93/2012, 

62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 

др. Закон и 103/2015), и члана 32. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ 

број: 129/2007 i 83/2014 – др. закон) и члана 41. 

Статута општине Трговиште („Службени гласник 

Пчињског округа“, бр. 28/08), Скупштина општине 

Трговиште, на седници скупштине одржаној дана 

20.12. 2017. године, донела је: 

 

ОДЛУКУ  

ОБУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ ЗА 2018. 

ГОДИНУ 

 

I ОПШТИ ДЕО 

 

Члан 1. 

Приходи и примања, расходи и издаци буџета 

општине Трговиште за 2018.годину (у даљем 

тексту: Буџет), састоје се од: 
 

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА Економска 

класификац

ија 

у динарима 

1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје 

нефинансијске имовине 

7 + 8 447,804,000 

2. Укупни расходи и издаци за набавку 

нефинансијске имовине 

4 + 5 517,804,000 

3. Буџетски дефицит (7+8) - (4+5) 70,000,000 

4. Издаци за набавку финансијске имовине (осим за набавку 

домаћих хартија од вредности 6211) 

62 0 

6. Укупан фискални дефицит (7+8) - (4+5) - 62 70,000,000 

Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 

1. Примања од задуживања 91 0 

2. Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 

9221, 9219, 9227, 9228) 

92 0 

3. Неутрошена средства из претходних година 3 70,000,000 

4. Издаци за набавку финансијске имовине (за набавку 

домаћих хартија од вредности 6211) 

6211 0 

5. Издаци за отплату главнице дуга 61 0 

B. Нето финансирање (91+92+3) - 

(61+6211) 

70,000,000 
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Члан 2. 

Укупна примања буџета и приходи из осталих извора планирају се у следећим износима, и то: 

 

Класа/ 

Категор

ија/ 

Група 

 

 

Конто 

 

 

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

 

УКУПНА 

ЈАВНА 

СРЕДСТВА 

 

С
т
р

у
к

т
у
р

а
 %

 

  Пренета средства из претходне године 70,000,000 13.5% 

700000  ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 442,434,000 85.4% 

710000  ПОРЕЗИ 63,862,000 12.3% 

711000  ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ 

ДОБИТКЕ 

54,530,000 10.5% 

 711111 Порез на зараде 41,342,000 8.0% 

  

711121 

Порез на приходе од самосталних делатности који се 

плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу 

Пореске управе 

 

54,000 

 

0.0% 

  

711122 

Порез на приходе од самосталних делатности који се 

плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу 

Пореске управе 

 

1,534,000 

 

0.3% 

  

711123 

Порез на приходе од самосталних делатности који се 

плаћа према стварно оствареном приходу 

самоопорезивањем 

 

2,344,000 

 

0.5% 

 711143 Порез на приходе од непокретности - 0.0% 

  

711145 

Порез на приходе од давања у закуп покретних 

ствари - по основу самоопорезивања и по решењу 

Пореске управе 

251,000  

0.0% 

 711146 Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по 

решењу Пореске управе 

3,000 0.0% 

 711147 Порез на земљиште - 0.0% 

 711181 Самодоприноси 2,000 0.0% 

 711191 Порез на остале приходе 9,000,000 1.7% 

713000  ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 2,273,000 0.4% 

 713121 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и 

уделе) од физичких лица 

368,000 0.1% 

 713122 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и 

уделе) од правних лица 

1,124,000 0.2% 

 713311 Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске 

управе 

225,000 0.0% 

 713421 Порез на пренос апсолутних права на 

непокретности, по решењу Пореске управе 

116,000 0.0% 

  

713423 

Порез на пренос апсолутних права на моторним 

возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу 

Пореске управе 

 

440,000 

 

0.1% 

714000  ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 1,441,000 0.3% 
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Класа/ 

Категорија

/ Група 

 

 

Конто 

 

 

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

 

УКУПНА 

ЈАВНА 

СРЕДСТВ

А 

 

С
т
р

у
к

т
у
р

а
 %

 

  

714431 

Комунална такса за коришћење рекламних паноа, 

укључујући и истицање и исписивање фирме ван 

пословног простора на објектима и просторима који 

припадају јединици локалне самоуправе (коловози, 

тротоари, зелене површине, бандере и сл.) 

 

- 

 

 

0,0% 

  

714513 

Комунална такса за држање моторних друмских и 

прикључних возила, осим пољопривредних возила и 

машина 

 

1,024,000 

 

0.2% 

 714543 Накнада за промену намене обрадивог 

пољопривредног земљишта 

8,000 0.0% 

 714549 Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја 

и одложеног отпада 

- 0.0% 

 714552 Боравишна такса 21,000 0.0% 

 714562 Посебна накнада за заштиту и унапређење животне 

средине 

388,000 0.1% 

716000  ДРУГИ ПОРЕЗИ 5,618,000 1.1% 

 716111 Комунална такса за истицање фирме на пословном 

простору 

5,618,000 1.1% 

730000  ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 265,500,000 51.3% 

733000  ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 265,500,000 51.3% 

  

733151 

Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа 

општина 

260,000,000 50.2% 

 733154 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од 

Републике у корист нивоа општина 

1,500,000 0.3% 

 733253 Капитални трансфери од других нивоа власти у 

корист нивоа општине 

4,000,000 0.8% 

740000  ДРУГИ ПРИХОДИ 111,719,000 21.6% 

741000  ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 110,833,000 21.4% 

  

741151 

Приходи буџета општине од камата на средства 

консолидованог рачуна трезора укључена у депозит 

банака 

 

- 

 

0.0% 

 741510 Накнада за коришћење природних добара - 0.0% 

 741526 Накнада за коришћење шума и шумског земљишта 833,000 0.2% 

  

 

741531 

Комунална такса за коришћење простора на јавним 

површинама или испред пословног простора у 

пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и 

других публикација, производа старих и уметничких 

заната и домаће радиности 

 

 

110,000,000 

 

 

21.2% 

 



Понедељак,25.децембар.2017.године.   "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"   Број -34-  Страна-2777 

 

 

 

Класа/ 

Категорија

/ Група 

 

 

Конто 

 

 

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

 

УКУПНА 

ЈАВНА 

СРЕДСТВА 

 

С
т
р

у
к

т
у
р

а
 %

 

  

741532 

Комунална такса за коришћење простора за 

паркирање друмских моторних и прикључних 

возила на 

уређеним и обележеним местима 

 

- 

 

 

0.0% 

 741534 Накнада за коришћење грађевинског земљишта - 0.0% 

 741535 Комунална такса за заузеће јавне површине 

грађевинским материјалом 

- 0.0% 

 741542 Накнада за коришћење природног лековитог 

фактора 

- 0.0% 

742000  ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 577,000 0.1% 

 742151 Приходи од продаје добара и услуга од стране 

тржишта 

2,000 0.0% 

  

742152 

Приходи од давања у закуп, односно на коришћење 

непокретности у државној својини које користе 

општине и индиректи корисници њиховог буџета 

11,000  

0.0% 

 742251 Општинске административне таксе 260,000 0.1% 

 742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта - 0.0% 

 742265 Таксе у корист Националне службе за запошљавање 304,000 0.1% 

743000  НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА 

КОРИСТ 

304,000 0.1% 

  

743324 

Приходи од новчаних казни за прекршаје, 

предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на 

путевима 

304,000  

0.1% 

 743350 Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист 

нивоа општина 

- 0.0% 

745000  МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 5,000 0.1% 

 745151 Остали приходи у корист нивоа општина - 0.0% 

 745152 Закупнина за стан у државној својини у корист 

нивоа општине 

5,000  

770000  МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА 

РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 

1,353,000  

0.3% 

 771111 Меморандумске ставке за рефундацију расхода 1,353,000 0.3% 

800000  ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 

ИМОВИНЕ 

- 0.0% 

 812000 Приходи од продаје покретне имовине - 0.0% 

900000  ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ 

ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

- 0.0% 

 7+8+9 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД 

ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ 

442,434,000  

85.4% 
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Класа/ 

Категорија

/ Група 

 

 

Конто 

 

 

ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА 

 

УКУПНА 

ЈАВНА 

СРЕДСТВ

А 

 

С
т
р

у
к

т
у
р

а
 

%
 

  Приходи и примања индиректних буџетских 

корисника из осталих извора 

5,370,000  

1.0% 

 

3+7+8+9+примања 

из осталих 

извора 

 

УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ 

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 

 

517,804,000 

 

100.0% 

 

 

Члан 3. 

Расходи и издаци буџета по основним наменама, утврђени су и распоређени у следећим износима: 
 

 

 

Економск

а 

класифика

ција 

 

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

 

Укупна јавна 

средства 

 

С
т
р

у
к

т
у
р

а
 

%
 

1 2 3 4 

400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 396,473,000 75.2% 

410 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 83,668,500 16.2% 

411 Плате и додаци запослених 62,549,000 12.1% 

412 Социјални доприноси на терет послодавца 11,208,000 2.2% 

413 Накнаде у натури (превоз) 1,535,000 0.3% 

414 Социјална давања запосленима 6,444,500 1.2% 

415 Накнаде за запослене 964,000 0.2% 

416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 968,000 0.2% 

420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 172,593,000 32.0% 

421 Стални трошкови 10,537,000 2.1% 

422 Трошкови путовања 2,458,000 0.5% 

423 Услуге по уговору 54,620,000 10.5% 

424 Специјализоване услуге 87,542,000 16.5% 

425 Текуће поправке и одржавање (услуге и мат) 7,991,000 1.5% 

426 Материјал 9,445,000 1.8% 

440 ОТПЛАТА КАМАТА 200,000 0.0% 

441 Отплата домаћих камата 200,000 0.0% 

450 СУБВЕНЦИЈЕ 46,001,000 8.9% 

4511 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима 

и организацијама 

 

30,001,000 

5.8% 

4512 Капиталне субвенције јавним нефинансијским 

предузећима и организацијама 

15,000,000 2.9% 
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Економск

а 

класифика

ција 

 

ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА 

 

Укупна јавна 

средства 

 

С
т
р

у
к

т
у
р

а
 

%
 

1 2 3 4 

454 Субвенције приватним предузећима 1,000,000 0.2% 

460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 46,695,500 9.0% 

4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 20,500,000 4.0% 

464 Дотације организацијама обавезног социјалног 

осигурања 

 

18,000,000 

3.5% 

465 Остале донације, дотације и трансфери 8,195,500 1.6% 

470 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 5,000,000 1.0% 

472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 5,000,000 1.0% 

480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 20,815,000 4.0% 

481 Дотације невладиним организацијама 12,855,000 2.5% 

482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 425,000 0.1% 

483 Новчане казне и пенали по решењу судова 2,885,000 0.6% 

484 Накнада штете за повреде или штету насталу услед 

елементарних непогода или других природних узрока 

4,130,000 0.8% 

 

490 

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА  

21,500,000 

4.2% 

49911 Стална резерва 2,500,000 0.5% 

 

49912 

Текућа резерва  

19,000,000 

3.7% 

 

500 

КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ  

121,331,000 

24.8% 

 

510 

ОСНОВНА СРЕДСТВА  

120,830,000 

24.7% 

511 Зграде и грађевински објекти 112,708,000 23.4% 

512 Машине и опрема 6,341,000 1.2% 

513 Остале некретнине и опрема 150,000 0.0% 

514 Култивисана имовина 1,000,000 0.2% 

515 Нематеријална имовина 631,000 0.1% 

540 ПРИРОДНА ИМОВИНА 501,000 0,1% 

541 Земљиште 501,000 0,1% 

 УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ 517,804,000 100.0% 

 

Члан 4. 

Издаци буџета, по функционалној класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима: 

 

 

Функциje 

 

Функционална класификација 

 

Укупна јавна 

средства 

 

С
т
р

у
к

т
у

р
а
 

%
 

1 2 3 4 

000 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 16,900,000 3.3% 

020 Старост - 0.0% 

040 Породица и деца 3,700,000 0.7% 

070 Социјална помоћ угроженом становништву некласификована 

на другом месту 

1,500,000 0.3% 
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090 Социјална заштита некласификована на другом месту 11,700,000 2.3% 

100 ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ 154,079,000 29.8% 

110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 

послови и спољни послови 

11,566,000 2.2% 

111 Извршни и законодавни органи 21,086,000 4.1% 

112 Финансијски и фискални послови 21,500,000 4.2% 

130 Опште услуге 86,457,000 16.7% 

150 Опште јавне услуге - истраживање и развој 2,970,000 0.6% 

160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 10,500,000 2.0% 

300 ЈАВНИ РЕД И БЕЗБЕДНОСТ 2,701,000 0.5% 

330 Судови 2,701,000 0.5% 

400 ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ 208,100,000 40.2% 

411 Општи економски и комерцијални послови 25,700,000 5.0% 

421 Пољопривреда 7,000,000 1.4% 

451 Друмски саобраћај 51,300,000 8.6% 

473 Туризам 10,100,000 2.0% 

474 Вишенаменски развојни пројекти 114,000,000 23.4% 

500 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 53,000,000 10.2% 

510 Управљање отпадом 49,000,000 9.4% 

560 Заштита животне средине некласификована на другом месту 4,000,000 0.8% 

600 ПОСЛОВИ СТАНОВАЊА И ЗАЈЕДНИЦЕ 15,001,000 2.9% 

620 Развој заједнице 1,500,000 0.3% 

630 Водоснабдевање 5,000,000 1.0% 

640 Улична расвета 5,500,000 1.1% 

660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом 

месту 

3,001,000 0.6% 

700 ЗДРАВСТВО 10,000,000 1.9% 

760 Здравство некласификовано на другом месту 10,000,000 1.9% 

800 РЕКРЕАЦИЈА, СПОРТ, КУЛТУРА И ВЕРЕ 21,592,000 4.2% 

810 Услуге рекреације и спорта 4,000,000 0.8% 

820 Услуге културе 15,090,000 2.9% 

830 Услуге емитовања и штампања 1,000,000 0.2% 

840 Верске и остале услуге заједнице 1,502,000 0.3% 

900 ОБРАЗОВАЊЕ 36,431,000 7.0% 

911 Предшколско образовање 20,931,000 4.0% 

912 Основно образовање 12,500,000 2.4% 

920 Средње образовање 3,000,000 0.6% 

           УКУПНО 517,804,000 100.0% 

 

Члан 5. 

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2018, 2019 и 2020.годину исказују се у овом 

прегледу: 

 

Екон. Редни 

број 

 

Опис 

Износ у динарима 

Клас. 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

   

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ 

 

117.500.000 

 

42.800.000 

 

2.000.000 
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511  

1 

Улагање у инфраструктуру - Изградња 

моста у Доњем Стајевцу 

 

15.000.000 

 

- 

 

- 

  Година почетка финансирања пројекта: 2017    

  Година завршетка финансирања пројекта: 

2018 

   

  Укупна вредност пројекта:  

15.000.000 

  

  Извори финансирања:    

  из буџета општине Трговиште  

15.000.000 

  

  из буџета Републике Србије  

- 

  

 

511 

 

2 

 

Изградња базена 

 

10.000.000 

 

36.000.000 

 

1.000.000 

  Година почетка финансирања пројекта: 2018    

  Година завршетка финансирања пројекта: 

2020 

   

  Укупна вредност пројекта:  

47.000.000 

  

  Извори финансирања:    

  из буџета општине Трговиште 

суфинансирање са донаторима 

 

10.000.000 

 

3.000.000 

 

1.000.000 

  Из донација  33.000.000  

 

511 

 

3 

Зграда – стамбено-пословни објекат  

10.000.000 

 

3.800.000 

 

6.200.000 

  Година почетка финансирања пројекта: 2017    

  Година завршетка финансирања пројекта: 

2018 

   

  Укупна вредност пројекта:    

     20.000.000   

  Извори финансирања:    

  из донација  3.800.000 6.200.000 

  из буџета општине Трговиште  

10.000.000 

  

511  

4 

Ревалитизација пут – Црновце 

- ЈП Трговиште ИН 

 

7.000.000 

 

- 

 

- 

  Година почетка финансирања пројекта: 2017    

  Година завршетка финансирања пројекта: 

2018 

   

  Укупна вредност пројекта:  

7.000.000 

  

  Извори финансирања:    

  из буџета општине Трговиште  

7.000.000 

  

  из буџета Републике Србије  

- 

  

 

511 

 

5 

Рекострукција предшколске устаове 

„Полетарац“ 

 

1.500.000 

  

  Година почетка финансирања пројекта: 2017    

  Година завршетка финансирања пројекта: 

2018 
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  Укупна вредност пројекта:  

1.500.000 

  

  Извори финансирања:    

  из буџета општине Трговиште  

1.500.000 

  

  Из донација    

 

511 

 

6 

„Пчиња“ – куповина имовине  

20.000.000 

  

  Година почетка финансирања пројекта: 2018    

  Година завршетка финансирања пројекта: 

2018 

   

  Укупна вредност пројекта:  

20.000.000 

  

  Извори финансирања:    

  из донација    

  из буџета општине Трговиште  

20.000.000 

  

511  

7 

Ревалитизација пут – Широка планина 

- ЈП Трговиште ИН 

 

7.000.000 

 

- 

 

- 

  Година почетка финансирања пројекта: 2018    

  Година завршетка финансирања пројекта: 

2018 

   

  Укупна вредност пројекта:  

7.000.000 

  

  Извори финансирања:    

  из буџета општине Трговиште    

   7.000.000   

  из буџета Републике Србије  

- 

  

 

511 

 

8 

 

Фудбалско игралиште 

 

10.000.000 

 

3.000.000 

 

1.000.000 

  Година почетка финансирања пројекта: 2018    

  Година завршетка финансирања пројекта: 

2020 

   

  Укупна вредност пројекта:  

10.000.000 

  

  Извори финансирања:    

  из буџета општине Трговиште 

суфинансирање са донаторима 

 

10.000.000 

 

3.000.000 

 

1.000.000 

  Из донација    

 

511 

 

9 

Потпорни зидови Козји Дол  

6.000.000 

  

  Година почетка финансирања пројекта: 2018    

  Година завршетка финансирања пројекта: 

2018 

   

  Укупна вредност пројекта:  

6.000.000 

  

  Извори финансирања:    

  из донација    
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  из буџета општине Трговиште 

суфинансирање са донаторима 

 

6.000.000 

  

511  

10 

Улагање у инфраструктуру - Изградња 

моста у Новом Селу 

 

5.000.000 

 

- 

 

- 

  Година почетка финансирања пројекта: 2018    

  Година завршетка финансирања пројекта: 

2018 

   

  Укупна вредност пројекта:  

5.000.000 

  

  Извори финансирања:    

  из буџета општине Трговиште 

суфинансирање са донаторима 

 

5.000.000 

  

  из буџета Републике Србије  

- 

  

 

511 

 

11 

Изградња приступног пута и 

саобраћајница у Доњој Трници 

 

6.000.000 

  

  Година почетка финансирања пројекта: 2018    

  Година завршетка финансирања пројекта: 

2018 

   

  Укупна вредност пројекта:  

6.000.000 

  

  Извори финансирања:    

  из буџета општине Трговиште  

6.000.000 

  

  Из донација    

 

511 

 

12 

Пољопривреда  

5.000.000 

  

  Година почетка финансирања пројекта: 2018    

  Година завршетка финансирања пројекта: 2018    

  Укупна вредност пројекта:  

5.000.000 

  

  Извори финансирања:    

  из донација    

  из буџета општине Трговиште  

5.000.000 

  

511  

13 

„Пластика“ - реконструкција  

15.000.000 

 

- 

 

- 

  Година почетка финансирања пројекта: 2018    

  Година завршетка финансирања пројекта: 2018    

  Укупна вредност пројекта:  

15.000.000 

  

  Извори финансирања:    

  из буџета општине Трговиште  

15.000.000 

  

  из буџета Републике Србије  

- 

  

 

 

Члан 6. 

Издаци буџета, по програмској класификацији, утврђени су и распоређени у следећим износима: 
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Шифра  

 

Нази

в 

 

Средств

а из 

буџета 

 

Струк

т- ура 

% 

 

Сопстве

ни и 

други 

приходи 

 

Укупн

а 

средст

ва 

 

Програ

м 

 

Програмс

ка 

активнос

т/ 

Пројекат 
1 2 3 4 5 6 7 

1101  Програм 1. Локални развој и 

просторно планирање 
1.500.000 0,3% 0 1.500.000 

 
1101-0003 Управљање грађевинским 

земљиштем 

1.500.000 0,3% 0 1.500.000 

1102  
Програм 2. Комуналне делатности 62.503.000 12,2% 0 62.503.000 

 1102-0001 Управљање јавним осветљењем 5.500.000 1,1% 0 5.500.000 

 1102-0002 Одржавање јавних зелених површина 3.000.000 0,6% 0 3.000.000 

  
1102-0003 

Одржавање чистоће на површинама 
јавне 
намене 

49.000.000 9,6% 0 49.000.000 

 1102-0005 Уређивање, одржавање и коришћење 

пијацa 

1.000 0,0% 0 1.000 

 
1102-0006 Одржавање гробаља и погребне 

услуге 

2.000 0,0% 0 2.000 

 
1102-0008 Управљање и снабдевање водом за 

пиће 

5.000.000 1,0% 0 5.000.000 

1501  Програм 3. Локални економски 

развој 

139.700.000 28,7% 0 146.700.000 

  
1501-0005 

Финансијска подршка локалном 

економском развоју 
114.000.000 23,7% 0 121.000.000 

 1501-01 Локални акциони план запошљавања 

2018 

25.700.000 5,0% 0 25.700.000 

1502  Програм 4. Развој туризма 10.000.000 2,0% 0 10.000.000 

 1502-0001 Управљање развојем туризма 5.107.000 1,0% 100.000 5.207.000 

 1502-01 Дани преображења 4.893.000 1,0% 0 4.893.000 
0101  Програм 5. Пољопривреда и 

рурални развој 
7.000.000 1,4% 0 7.000.000 

 0101-0001 Подршка за спровођење 
пољопривредне 
политике у локалној заједници 

6.000.000 1,2% 0 6.000.000 

 0101-0002 
Мере подршке руралном развоју 1.000.000 0,2% 0 1.000.000 

0401  Програм 6. Заштита животне 

средине 

4.000.000 0,8% 0 4.000.000 

 0401-0001 Управљање заштитом животне 

средине 

4.000.000 0,8% 0 4.000.000 

0701  Програм 7. Путна инфраструктура 51.300.000 8,7% 0 44.300.000 

 0701-0002 Одржавање саобраћајне 

инфраструктуре 

51.300.000 8,7% 0 44.300.000 

2001  Програм 8. Предшколско 

васпитање 

15.691.000 3,1% 5.240.000 20.931.000 

 2001-0001 
Функционисање предшколских 15.691.000 3,1% 5.240.000 20.931.000 
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установа 

2002  Програм 9. Основно образовање 12.500.000 2,4% 0 12.500.000 

 2002-0001 
Функционисање основних школа 12.500.000 2,4% 0 12.500.000 

2003  Програм 10. Средње образовање 3.000.000 0,6% 0 3.000.000 

 2003-0001 
Функционисање средњих школа 3.000.000 0,6% 0 3.000.000 

0901  
Програм 11. Социјална и дечја 

заштита 

16.900.000 3,3% 0 16.900.000 

 0901-0001 Социјалне помоћи 6.500.000 1,3% 0 6.500.000 

 0901-0003 
Подршка социо-хуманитарним 
организацијама 2.000.000 0,4% 0 2.000.000 

 0901-0005 Активности Црвеног крста 4.700.000 0,9% 0 4.700.000 

 0901-0006 Подршка деци и породица са децом 2.000.000 0,4% 0 2.000.000 

 0901-01 Подстицаји за проширење породице 1.700.000 0,3% 0 1.700.000 

 0901-02 Помоћ у кући за старија лица 0 0,0% 0 0 

1801  Програм 12. Примарна здравствена 

заштита 
10.000.000 2,0% 0 10.000.000 

 1801-0001 
Функционисање установа примарне 
здравствене заштите 10.000.000 2,0% 0 10.000.000 

1201  Програм 13. Развој културе и 

информисања 

 

17.560.000 
 

3,4% 

 

30.000 

 

17.590.000 

 
1201-0001 Функционисање локалних установа 

културе 

16.560.000 3,2% 30.000 16.590.000 

  
1201-0004 

Остваривање и унапређивање 
јавног интереса у области јавног 
информисања 

1.000.000 0,2% 0 1.000.000 

  1301  
Програм 14. Развој спорта и 

омладине 

6.970.000 1,4% 0 6.970.000 

 1301-0001 Подршка локалним спортским 
организацијама, удружењима и 
савезима 

4.000.000 0,8% 0 4.000.000 

 1301-0005 Спровођење омладинске политике 2.970.000 0,6% 0 2.970.000 

0602  
Програм 15. Локална самоуправа 119.458.000 29,5% 1.000.000 120.458.000 

 0602-0001 
Функционисање локалне самоуправе 
и 
градских општина 

100.967.000 19,8% 1.000.000 101.967.000 

 0602-0002 Функционисање месних заједница 9.800.000 1,9% 0 9.800.000 

 0602-0004 Општинско јавно правобранилаштво 2.701.000 0,5% 0 2.701.000 

 0602-0014 Ванредне ситуације 5.990.000 1,2% 0 5.990.000 

2101 
 Програм 16. Политички систем 

локалне самоуправе 
33.000.000 6,5% 353.000 33.353.000 

 2101-0001 Функционисање скупштине 12.266.000 2,4% 0 12.266.000 

 2101-0002 Функционисање извршних органа 16.287.000 3,2% 353.000 16.640.000 

 2101-0003 
Подршка раду извршних органа 
власти и 
скупштине 

4.247.000 0,9% 300.000 4.547.000 

0501 
 Програм 17. Енергетска 

0 0,0% 0 0,00 
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ефикасност и обновљиви 

извори енергије 

  

0501-0001 

Унапређење и побољшање енергетске 
ефикасности и употреба обновљивих 

извора енергије 

 

0 

 

0,0% 

 

0 

 

0,00 

 
УКУПНИ ПРОГРАМСКИ 

ЈАВНИ РАСХОДИ 

 

511.081.000 

 

100,0% 

 

6.723.000 

 

517.804.000 

 

 

II ПОСЕБАН ДЕО 

 

Члан 5. 

 Средства буџета у износу од 512.434.000 динара и средства из осталих извора корисника буџета у 

износу од 5,370,00 динара, распоређују се по корисницима и врстама издатака, и то:  
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извора 

 
Укупна 
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средств

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1     СКУПШТИНА ОПШТИНЕ     

  
2101 

  ПРОГРАМ 16: Политички систем 

локалне самоуправе 

    

  2101-0001   Функционисање скупштине  

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

    
1 411 

Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

2,215,000 
  

2,215,000 

    
2 412 

Социјални доприноси на терет 
послодавца 

398,000 
  

398,000 

    3 415 Накнаде трошкова за запослене 30,000   30,000 

    4 421 Стални трошкови 200,000   200,000 

    5 422 Трошкови путовања 100,000   100,000 

    6 423 Услуге по уговору 8,000,000   8,000,000 

    7 424 Специјализоване услуге 100,000   100,000 

    8 426 Материјал 150,000   150,000 

    9 465 Остале донације, дотације и трансфери 278,000   278,000 

    10 481 Дотације невладиним организацијма 55,000   55,000 

      (Средства намењена за финансирање 
политичких активности) 

    

    11 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 40,000   40,000 

      Извори финансирања за функцију 
110: 

    

     01 Приходи из буџета 11,566,000  0 11,566,000 

      Функција 110: 11,566,000  0 11,566,000 

           

      Извори финансирања за програмску 
активност 2101-0001: 

    

     01 Приходи из буџета 11,566,000  0 11,566,000 

      Свега за програмску активност 2101- 
0001: 

11,566,000 
 

0 11,566,000 
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       ФИНАНСИРАЊЕ ИЗБОРНЕ КАМПАЊЕ И ПОЛИТИЧКИХ АКТИВНОСТИ 

  2101-0001   Функционисање скупштине  

   
160 

  Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту 

   

    12 422 Трошкови путовања 100,000   100,000 

    13 423 Услуге по уговору 500,000   500,000 

    14 426 Материјал 100,000   100,000 

      Извори финансирања за функцију 

160: 

    

     01 Приходи из буџета 700,000  0 700,000 

      Функција 160: 700,000  0 700,000 

           

      Извори финансирања за програмску 
активност 2101-0001: 

    

     01 Приходи из буџета 700,000  0 700,000 

      Свега за програмску активност 2101- 

0001: 
700,000 

 
0 700,000 

           

      Извори финансирања за Програм 16:     

     01 Приходи из буџета 12,266,000   12,266,000 

      Свега за Програм 16: 12,266,000  0 12,266,000 

           

      Извори финансирања за Раздео 1:     

     01 Приходи из буџета 12,266,000  0 12,266,000 

      Свега за Раздео 1: 12,266,000  0 12,266,000 

           

2     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ     

  
2101 

  ПРОГРАМ 16 – Политички систем 
локалне самоуправе 

    

  2101-0002   Функционисање извршних органа  

   111   Извршни и законодавни органи     

    
15 411 

Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

2,895,000 
  

2,895,000 

    
16 412 

Социјални доприноси на терет 
послодавца 

520,000 
  

520,000 

    17 413 Накнаде у натури 50,000   50,000 

    18 414 Социјална давања запосленима 115,000   115,000 

    19 415 Накнаде трошкова за запослене 220,000   220,000 

    20 421 Стални трошкови 200,000   200,000 

    21 422 Трошкови путовања 200,000   200,000 

    22 423 Услуге по уговору 1,580,000   1,580,000 

    23 424 Специјализоване услуге 100,000   100,000 

    24 426 Материјал 100,000   100,000 

    25 465 Остале донације, дотације и трансфери 515,000   515,000 

    26 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 30,000   30,000 

    27 512 Машине и опрема 100,000   100,000 

      Извори финансирања за функцију 
111: 

    

     01 Приходи из буџета 6,625,000   6,625,000 
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      Функција 111: 6,625,000  0 6,625,000 

           

      Извори финансирања за програмску 
активност 2101-0002: 

    

     01 Приходи из буџета 6,625,000   6,625,000 

      Свега за програмску активност 2101- 
0002: 

6,625,000 
 

0 6,625,000 

           

      КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ    

  2101-0003  Подршка раду извршних органа власти и скупштине   

   111   Извршни и законодавни органи     

    
28 411 

Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

2,895,000 
  

2,895,000 

    
29 412 

Социјални доприноси на терет 
послодавца 

520,000 
  

520,000 

    30 414 Социјална давања запосленима 216,000  300,000 516,000 

    31 423 Услуге по уговору 100,000   100,000 

    32 426 Материјал 1,000   1,000 

    33 465 Остале донације, дотације и трансфери 515,000   515,000 

      Извори финансирања за функцију 
111: 

    

     01 Приходи из буџета 4,247,000   4,247,000 

     03 Социјални доприноси   300,000 300,000 

      Функција 111: 4,247,000  300,000 4,547,000 

           

      Извори финансирања за програмску 

активност 2101-0003: 

    

     01 Приходи из буџета 4,247,000   4,247,000 

     03 Социјални доприноси   300,000 300,000 

      Свега за програмску активност 2101- 
0003: 

4,247,000 
 

300,000 4,547,000 

           

      Извори финансирања за Програм 16:     

     01 Приходи из буџета 10,872,000   10,872,000 

     03 Социјални доприноси   300,000 300,000 

      Свега за Програм 16: 10,872,000  300,000 11,172,000 

           

      Извори финансирања за Раздео 2:     

     01 Приходи из буџета 10,872,000   10,872,000 

     03 Социјални дориноси   300,000 300,000 

      Свега за Раздео 2: 10,872,000  300,000 11,172,000 

           

3     ОПШТИНСКО ВЕЋЕ    

  
2101 

  ПРОГРАМ 16 – Политички систем 
локалне самоуправе 

    

  2101-0002  Функционисање извршних органа     

   111   Извршни и законодавни органи     

    
34 411 

Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

5,870,000 
  

5,870,000 

    
35 412 

Социјални доприноси на терет 
послодавца 

1,055,000 
  

1,055,000 
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    36 413 Накнаде у натури 50,000   50,000 

    37 414 Социјална давања запосленима 50,000  353,000 403,000 

    38 415 Накнаде трошкова за запослене 300,000   300,000 

    
39 416 

Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

50,000 
  

50,000 

    40 421 Стални трошкови 100,000   100,000 

    41 422 Трошкови путовања 100,000   100,000 

    42 423 Услуге по уговору 700,000   700,000 

    43 424 Специјализоване услуге 200,000   200,000 

    44 426 Материјал 200,000   200,000 

    45 465 Остале донације, дотације и трансфери 806,000   806,000 

    46 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 20,000   20,000 

    
47 483 

Новчане казне и пенали по решењу 
судова 

20,000 
  

20,000 

    48 512 Машине и опрема 40,000   40,000 

      Извори финансирања за функцију 

111: 

    

     01 Приходи из буџета 9,561,000   9,561,000 

     03 Социјални доприноси   353,000 353,000 

      Функција 111: 9,561,000  353,000 9,914,000 

           

      Извори финансирања за програмску 
активност 2101-0002: 

    

     01 Приходи из буџета 9,561,000   9,561,000 

     03 Социјални доприноси   353,000 353,000 

      Свега за програмску активност 2101- 
0002: 

9,561,000 
 

353,000 9,914,000 

           

      Извори финансирања за Програм 16:     

     01 Приходи из буџета 9,561,000   9,561,000 

     03 Социјални доприноси   353,000 353,000 

      Свега за Програм 16: 9,561,000  353,000 9,914,000 

           

      Извори финансирања за Раздео 3:     

     01 Приходи из буџета 9,561,000   9,561,000 

     03 Социјални доприноси   353,000 353,000 

      Свега за Раздео 3: 9,561,000  353,000 9,914,000 

           

4     ОПШТИНСКА УПРАВА     

  
0901 

  ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА 
ЗАШТИТА 

   

  0901-0006  Подршка деци и породица са децом     

   040   Функција: Породица и деца     

    
49 472 

Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 

2,000,000 
  

2,000,000 

      Извори финансирања за функцију 
040: 

    

     01 Приходи из буџета 2,000,000   2,000,000 

      Функција 040: 2,000,000  0 2,000,000 
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      Извори финансирања за Програмску 
активност 0901-0006: 

    

     01 Приходи из буџета 2,000,000   2,000,000 

      Свега за Програмску активност 
0901-0006: 

2,000,000 
 

0 2,000,000 

           

  0901-01   Подстицаји за проширење породице     

   040   Социјална помоћ некласификована на другом месту    

    50 423 Услуге по уговору 200,000   200,000 

    
51 472 

Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 

1,500,000 
  

1,500,000 

      Извори финансирања за функцију 
040: 

    

     01 Приходи из буџета 1,700,000   1,700,000 

      Функција 040: 1,700,000  0 1,700,000 

           

      Извори финансирања за Пројекат 
0901-01: 

    

     01 Приходи из буџета 1,700,000   1,700,000 

      Свега за Пројекат 0901-01: 1,700,000  0 1,700,000 

           

  0901-0001  Социјалне помоћи     

   070   Социјална помоћ некласификована на другом месту    

    
52 472 

Накнаде за социјалну заштиту из 
буџета 

1,500,000 
  

1,500,000 

      Извори финансирања за функцију 
070: 

    

     01 Приходи из буџета 1,500,000   1,500,000 

      Функција 070: 1,500,000  0 1,500,000 

           

      Активности Центра за социјални рад     

   090   Функција: Социјална заштита некласификована на другом месту  

    53 463 Трансфери осталим нивоима власти 5,000,000   5,000,000 

      Извори финансирања за функцију 
090: 

    

     01 Приходи из буџета 5,000,000   5,000,000 

      Функција 090: 5,000,000   5,000,000 

           

      Извори финансирања за Програмску 

активност 0901-0001: 

    

     01 Приходи из буџета 6,500,000   6,500,000 

      Свега за Програмску активност 
0901-0001: 

6,500,000 
 

0 6,500,000 

           

  0901-0003  Подршка социо-хуманитарним организацијама    

   090   Функција: Социјална заштита некласификована на другом месту  

    54 481 Дотације невладиним организацијама 2,000,000   2,000,000 

      Извори финансирања за функцију 
090: 

    

     01 Приходи из буџета 2,000,000   2,000,000 

      Функција 090: 2,000,000  0 2,000,000 
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      Извори финансирања за Програмску 

активност 0901-0003: 

    

     01 Приходи из буџета 2,000,000   2,000,000 

      Свега за Програмску активност 
0901-0003: 

2,000,000 
 

0 2,000,000 

           

  0901-0005  Активности Црвеног крста     

   090   Функција: Социјална заштита некласификована на другом месту  

    55 481 Дотације невладиним организацијама 4,700,000   4,700,000 

      Извори финансирања за функцију 
090: 

    

     01 Приходи из буџета 4,700,000   4,700,000 

      Функција 090: 4,700,000  0 4,700,000 

           

      Извори финансирања за Програмску 
активност 0901-0005: 

    

     01 Приходи из буџета 4,700,000   4,700,000 

      Свега за Програмску активност 
0901-0005: 

4,700,000 
 

0 4,700,000 

           

  
0602 

  ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

    

  0602-0001  Функционисање локалне самоуправе и градских општина  

   112   Финансијски и фискали послови     

    56 49911 Стална резерва 2,500,000   2,500,000 

    57 49912 Текућа резерва 19,000,000   19,000,000 

      Извори финансирања за функцију 
112: 

    

     01 Приходи из буџета 21,500,000   21,500,000 

      Функција 112: 21,500,000   21,500,000 

           

  
0602 

  ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

    

  0602-0001  Функционисање локалне самоуправе и градских општина  

   130   Опште јавне услуге     

    
58 411 

Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

28,000,000 
  

28,000,000 

    
59 412 

Социјални доприноси на терет 
послодавца 

5,012,000 
  

5,012,000 

    60 413 Накнаде у натури 1,200,000   1,200,000 

    61 414 Социјална давања запосленима 2,600,000  1,000,000 3,600,000 

    62 415 Накнаде трошкова за запослене 280,000   280,000 

    
63 416 

Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

370,000 
  

370,000 

    64 421 Стални трошкови 3,730,000   3,730,000 

    65 422 Трошкови путовања 570,000   570,000 

    66 423 Услуге по уговору 8,000,000   8,000,000 

    67 424 Специјализоване услуге 10,000,000   10,000,000 
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      (Средства у износу 10.000.000 

опредељена за финансирање Центра 

за развој Јабланичког и Пчињског 

округа,СКГО-а, НАЛЕД-а, Историског 
архива идр.) 

    

    68 425 Текуће поправке и одржавање 2,000,000   2,000,000 

    69 426 Материјал 5,515,000   5,515,000 

    70 441 Отплата домаћих камата 200,000   200,000 

    71 465 Остале донације, дотације и трансфери 3,690,000   3,690,000 

    72 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 200,000   200,000 

    73 483 Новчане казне и пенали по решењу 1,500,000   1,500,000 

      судова     

    74 511 Зграде и грађевински објекти 1,500,000   1,500,000 

    75 512 Машине и опрема 5,000,000   5,000,000 

    76 513 Остале некретнине и опрема 100,000   100,000 

      Извори финансирања за функцију 
130: 

    

     01 Приходи из буџета 79,467,000   79,467,000 

     03 Социјални доприноси   1,000,000 1,000,000 

      Функција 130: 79,467,000  1,000,000 80,467,000 

           

      Извори финансирања за Програмску 

активност 0602-0001: 

    

     01 Приходи из буџета 100,967,000   100,967,000 

     03 Социјални доприноси   1,000,000 1,000,000 

      Свега за Програмску активност 
0602-0001: 

100,967,000 
 

1,000,000 101,967,000 

           

  0602-0014  Ванредне ситуације    

   130   Опште јавне услуге     

    77 421 Стални трошкови 100,000   100,000 

    78 423 Услуге по уговору 715,000   715,000 

    
79 424 Специјализоване услуге 650,000 

  
650,000 

    80 425 Текуће поправке и одржавања 205,000   205,000 

    81 426 Материјал 70,000   70,000 

     
82 

 

484 
Накнаде штете за повреде или штету 

насталу услед елементарних непогода 

или других природних узрока 

 

4,130,000 
   

4,130,000 

    
83 485 

Накнаде штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа 

20,000 
  

20,000 

    84 512 Машине и опрема 50,000   50,000 

    85 513 Остале некретнине и опрема 50,000   50,000 

      Извори финансирања за функцију 
130: 

    

     01 Приходи из буџета 5,990,000   5,990,000 

      Функција 130: 5,990,000  0 5,990,000 

           

      Извори финансирања за Програмску 

активност 0602-0014: 

    

     01 Приходи из буџета 5,990,000   5,990,000 
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      Свега за Програмску активност 

0602-0014: 
5,990,000 

 
0 5,990,000 

           

      Извори финансирања за Програм 15:     

     01 Приходи из буџета 106,957,000   76,062,000 

     03 Социјални доприноси   1,000,000 1,000,000 

      Свега за Програм 15: 106,957,000  1,000,000 107,957,000 

           

  1301   ПРОГРАМ 14: РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ    

  1301-0005  Спровођење омладинске политике    

   150   Опште јавне услуге –истраживање и развој    

    86 421 Стални трошкови 10,000   10,000 

    87 422 Трошкови путовања 40,000   40,000 

    88 423 Услуге по уговору 2,500,000   2,500,000 

    89 424 Специјализоване услуге 250,000   250,000 

    90 426 Материјал 170,000   170,000 

      Извори финансирања за функцију 
150: 

    

     01 Приходи из буџета 2,970,000   2,970,000 

      Функција 150: 2,970,000  0 2,970,000 

           

      Извори финансирања за Програмску 
активност 1301-0005: 

    

     01 Приходи из буџета 2,970,000   2,970,000 

      Свега за Програмску активност 
1301-0005: 

2,970,000 
 

0 2,970,000 

         

  
1501 

  ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ 
РАЗВОЈ 

   

  1501-01   Локални акциони план 
запошљавања 2018 

    

   411   Општи економски и комерцијални 
послови 

    

    91 423 Услуге по уговору 16,700,000   16,700,000 

      (Средства намењена за подстицај 

отварању нових радних места – 

државна помоћ у износу од 15,000,000 
динара) 

    

    92 454 Субвенције приватним предузећима 1,000,000   1,000,000 

    
93 464 

Дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања 

8,000,000 
  

8,000,000 

      Извори финансирања за функцију 
411: 

    

     01 Приходи из буџета 25,700,000   25,700,000 

      Функција 411: 25,700,000   25,700,000 

           

      Извори финансирања за Пројекат 
1501-01 

    

     01 Приходи из буџета 25,700,000   25,700,000 

      Свега за Пројекат 1501-01: 25,700,000   25,700,000 

           

  0101   ПРОГРАМ 5: ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ   
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0101-0001 

 Подршка за спровођење пољопривредне 

политике у локалној заједници 

   

   421   Пољопривреда     

    94 422 Трошкови путовања 50,000   50,000 

    95 423 Услуге по уговору 800,000   800,000 

    96 424 Специјализоване услуге 5,000,000   5,000,000 

    97 426 Материјал 50,000   50,000 

    98 481 Дотације невладиним организацијама 100,000   100,000 

      Извори финансирања за функцију 
421: 

    

     01 Приходи из буџета 6,000,000   6,000,000 

      Функција 421: 6,000,000  0 6,000,000 

           

      Извори финансирања за Програмску 

активност 0101-0001: 

    

     01 Приходи из буџета 6,000,000   6,000,000 

      Свега за Програмску активност 
0101-0001: 

6,000,000 
 

0 6,000,000 

           

  0101-0002  Мере подршке руралном развоју     

   421   Пољопривреда     

    99 514 Култивисана имовина 1,000,000   1,000,000 

      Извори финансирања за функцију 
421: 

    

     01 Приходи из буџета 1,000,000   1,000,000 

      Функција 421: 1,000,000  0 1,000,000 

           

      Извори финансирања за Програмску 

активност 0101-0002: 

    

     01 Приходи из буџета 1,000,000   1,000,000 

      Свега за Програмску активност 
0101-0002: 

1,000,000 
 

0 1,000,000 

           

      Извори финансирања за Програм 5:     

     01 Приходи из буџета 7,000,000   7,000,000 

      Свега за Програм 5: 7,000,000  0 7,000,000 

           

  0701   ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА    

  0701-0002  Одржавање саобраћајне инфраструктуре    

   451   Друмски саобраћај     

   100 423 Услуге по уговору 300,000   300,000 

   101 424 Специјализоване услуге 31,000,000   31,000,000 

    
102 

 

4511 

Текуће субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама 

 

10,000,000 

   

10,000,000 

    
103 

 

4512 

Капиталне субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 
организацијама 

 

10,000,000 

   

10,000,000 

      Извори финансирања за функцију 

451: 

    

     01 Приходи из буџета 51,300,000   51,300,000 
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      Функција 451: 51,300,000   51,300,000 

           

      Извори финансирања за програмску 
активност 0701-0002: 

    

     01 Приходи из буџета 51,300,000   51,300,000 

      Свега за програмску активност 0701- 
0002: 

51,300,000 
  

51,300,000 

           

      Извори финансирања за Програм 7:     

     01 Приходи из буџета 51,300,000   51,300,000 

      Свега за Програм 7: 51,300,000   51,300,000 

           

  
1501 

  ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ 
РАЗВОЈ 

   

  
1501-0001 

 Унапређење привредног и инвестиционог 
амбијента 

   

   474   Вишенаменски развојни пројекти     

   104 423 Услуге по уговору 2,000,000   2,000,000 

   105 424 Специјализоване услуге 1,000,000   1,000,000 

   
106 485 

Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа 

500,000 
  

500,000 

   107 511 Зграде и грађевински објекти 110,500,000   110,500,000 

      (Средства намењена за 
суфинансирање пројеката са 

    

      донаторима у износу од 31,000,000 

динара; 70,000,000 извор 

финансирања 13-нераспоређени вишак 

прихода из ранијих година) 

    

      Извори финансирања за функцију 
474: 

    

     01 Приходи из буџета 44,000,000   44,000,00

0 
     

13 
Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

70,000,000 
  

70,000,00

0 
      Функција 474: 114,000,000   114,000,000 

           

      Извори финансирања за Програмску 
активност 1501-0001: 

    

     01 Приходи из буџета 44,000,000   44,000,000 

     
13 

Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

70,000,000 
  

70,000,000 

      Свега за Програмску активност 

1501-0001: 
114,000,000 

  
114,000,000 

           

      Извори финансирања за Програм 3:     

     01 Приходи из буџета 44,000,000   44,000,000 

     
13 

Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

70,000,000 
  

70,000,000 

      Свега за Програм 3: 114,000,000   114,000,000 

         

  
1102-0003 

 Одржавање чистоће на површинама 
јавне намене 

    

   510   Управљање отпадом     
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   108 424 Специјализоване услуге 29,000,000   29,000,000 

    
109 

 

4511 
Текуће субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама 

 

20,000,000 
   

20,000,000 

      Извори финансирања за функцију 
510: 

    

     01 Приходи из буџета 49,000,000   49,000,000 

      Функција 510: 49,000,000   49,000,000 

           

      Извори финансирања за програмску 
активност 1102-0003: 

    

     01 Приходи из буџета 49,000,000   49,000,000 

      Свега за програмску активност 1102- 
0003: 

49,000,000 
  

49,000,000 

        

  0401   ПРОГРАМ 6: ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ   

  0401-0001  Управљање заштитом животне средине    

   
560 

  Заштита животне средине некласификована на 
другом месту 

   

   110 423 Услуге по уговору 200,000   200,000 

   111 424 Специјализоване услуге 3,612,000   3,612,000 

   112 511 Зграде и грађевински објекти 188,000   188,000 

      Извори финансирања за функцију 

560: 

    

     01 Приходи из буџета 4,000,000   4,000,000 

      Функција 560: 4,000,000   4,000,000 

           

      Извори финансирања за програмску 
активност 0401-0001: 

    

     01 Приходи из буџета 4,000,000   4,000,000 

      Свега за програмску активност 0401- 
0001: 

4,000,000 
  

4,000,000 

           

      Извори финансирања за Програм 6:     

     01 Приходи из буџета 4,000,000   4,000,000 

      Свега за Програм 6: 4,000,000   4,000,000 

           

  
1101 

  ПРОГРАМ 1 – УРБАНИЗАМ И 

ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 

    

  
1101-0003 

 Управљање грађевинским 
земљиштем 

    

   620   Развој заједнице     

   113 424 Специјализоване услуге 1,000,000   1,000,000 

   114 541 Земљиште 500,000   500,000 

      Извори финансирања за функцију 
620: 

    

     01 Приходи из буџета 1,500,000   1,500,000 

      Функција 620: 1,500,000   1,500,000 

           

      Извори финансирања за програмску 
активност 1101-0003: 

    

     01 Приходи из буџета 1,500,000   1,500,000 
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      Свега за програмску активност 1101- 
0003: 

1,500,000 
  

1,500,000 

           

      Извори финансирања за Програм 1:     

     01 Приходи из буџета 1,500,000   1,500,000 

      Свега за Програм 1: 1,500,000   1,500,000 

         

  
1102-0008 

 Управљање и снабдевање водом за 
пиће 

    

   630   Водоснабдевање     

    
115 

 

4512 

Капиталне субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 
организацијама 

 

5,000,000 

   

5,000,000 

      Извори финансирања за функцију 
630: 

    

     01 Приходи из буџета 5,000,000   5,000,000 

      Функција 630: 5,000,000   5,000,000 

           

      Извори финансирања за програмску 
активност 1102-0008: 

    

     01 Приходи из буџета 5,000,000   5,000,000 

      Свега за програмску активност 1102- 
0008: 

5,000,000 
  

5,000,000 

           

  
1102 

  ПРОГРАМ 2 – КОМУНАЛНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 

    

  1102-0001  Управљање јавним осветљењем     

   640   Улична расвета     

   116 421 Стални трошкови 3,000,000   3,000,000 

   117 425 Текуће поправке и одржавања 2,500,000   2,500,000 

      Извори финансирања за функцију 
640: 

    

     01 Приходи из буџета 5,500,000   5,500,000 

      Функција 640: 5,500,000   5,500,000 

           

      Извори финансирања за програмску 
активност 1102-0001: 

    

     01 Приходи из буџета 5,500,000   5,500,000 

      Свега за програмску активност 1102- 
0001: 

5,500,000 
  

5,500,000 

           

  
1102-0002 

 Одржавање јавних зелених 
површина 

    

   
660 

  Послови становања и заједнице 
некласификовани на другом месту 

    

   118 424 Специјализоване услуге 3,000,000   3,000,000 

      Извори финансирања за функцију 
660: 

    

     01 Приходи из буџета 3,000,000   3,000,000 

      Функција 660: 3,000,000   3,000,000 

           

      Извори финансирања за програмску 
активност 1102-0002: 
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     01 Приходи из буџета 3,000,000   3,000,000 

      Свега за програмску активност 1102- 
0002: 

3,000,000 
  

3,000,000 

           

  
1102-0005 

 Уређење, одржавање и коришћење 

пијаца 

    

   
660 

  Послови становања и заједнице 
некласификовани на другом месту 

    

    
119 

 

4511 

Текуће субвенције јавним 

нефинансијским предузећима и 

организацијама 

 

1,000 

   

1,000 

      Извори финансирања за функцију 
660: 

    

     01 Приходи из буџета 1,000   1,000 

      Функција 660: 1,000   1,000 

           

      Извори финансирања за програмску 
активност 1102-0005: 

    

     01 Приходи из буџета 1,000   1,000 

      Свега за програмску активност 1102- 
0005: 

1,000 
  

1,000 

           

  1801   ПРОГРАМ 12: ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА    

  
1801-0001 

 Функционисање установа примарне здравствене 
заштите 

   

   760   Здравство некласификовано на другом месту    

   
120 464 

Дотације организацијама обавезног 
социјалног осигурања 

10,000,000 
  

10,000,000 

      Извори финансирања за функцију 
760: 

    

     01 Приходи из буџета 10,000,000   10,000,000 

      Функција 760: 10,000,000  0 10,000,000 

           

      Извори финансирања за програмску 
активност 1801-0001: 

    

     01 Приходи из буџета 10,000,000   10,000,000 

      Свега за програмску активност 1801- 
0001: 

10,000,000 
 

0 10,000,000 

           

      Извори финансирања за Програм 12:     

     01 Приходи из буџета 10,000,000   10,000,000 

      Свега за Програм 12: 10,000,000  0 10,000,000 

           

  
1301 

  ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И 
ОМЛАДИНЕ 

   

  1301-0001  Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима 

   810   Услуге рекреације и спорта     

   121 481 Дотације невладиним организацијама 4,000,000   4,000,000 

      Извори финансирања за функцију 
810: 

    

     01 Приходи из буџета 4,000,000   4,000,000 

      Функција 810: 4,000,000   4,000,000 
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      Извори финансирања за Програмску 

активност 1301-0001: 

    

     01 Приходи из буџета 4,000,000   4,000,000 

      Свега за Програмску активност 
1301-0001: 

4,000,000 
 

0 4,000,000 

        

  1201   ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА   

  
1201-0004 

 Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног 
информисања 

  

   830   Услуге емитовања и издаваштва     

   122 423 Услуге по уговору 500,000   500,000 

   123 481 Дотације невладиним организацијама 500,000   500,000 

      Извори финансирања за функцију 
830: 

    

     01 Приходи из буџета 1,000,000   1,000,000 

      Функција 830: 1,000,000  0 1,000,000 

           

      Извори финансирања за програмску 
активност 1201-0004: 

    

     01 Приходи из буџета 1,000,000   1,000,000 

      Свега за програмску активност 1201- 
0004: 

1,000,000 
  

1,000,000 

           

  
1102-0006 

 Одржавање гробаља и погребне 
услуге 

    

   840   Верске и остале услуге заједнице     

   124 425 Текуће поправке и одржавања 1,000   1,000 

   125 541 Земљиште 1,000   1,000 

      Извори финансирања за функцију 

840: 

    

     01 Приходи из буџета 2,000   2,000 

      Функција 840: 2,000   2,000 

           

      Извори финансирања за програмску 
активност 1102-0006: 

    

     01 Приходи из буџета 2,000   2,000 

      Свега за програмску активност 1102- 
0006: 

2,000 
  

2,000 

           

  1201   ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА   

  
1201-0001 

 Функционисање локалних установа 
културе 

    

   840   Верске и остале услуге заједнице     

   126 481 Дотације невладиним организацијама 1,500,000   1,500,000 

      Извори финансирања за функцију 
840: 

    

     01 Приходи из буџета 1,500,000   1,500,000 

      Функција 840: 1,500,000  0 1,500,000 

           

      Извори финансирања за програмску 

активност 1201-0001: 

    

     01 Приходи из буџета 1,500,000   1,500,000 
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      Свега за програмску активност 1201- 
0001: 

1,500,000 
 

0 1,500,000 

           

  2002   ПРОГРАМ 9: ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ    

  2002-0001  Функционисање основних школа    

   912   Основно образовање     

   127 463 Трансфери осталим нивоима власти 12,500,000   12,500,000 

      Извори финансирања за функцију 
912: 

    

     01 Приходи из буџета 12,500,000   12,500,000 

      Функција 912: 12,500,000   12,500,000 

           

      Извори финансирања за програмску 
активност 2002-0001: 

    

     01 Приходи из буџета 12,500,000   12,500,000 

      Свега за програмску активност 2002- 
0001: 

12,500,000 
  

12,500,000 

           

      Извори финансирања за Програм 9:     

     01 Приходи из буџета 12,500,000   12,500,000 

      Свега за Програм 9: 12,500,000   12,500,000 

           

  2003   ПРОГРАМ 10: СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И 
ВАСПИТАЊЕ 

   

  2003-0001  Функционисање средњих школа    

   920   Средње образовање     

   128 463 Трансфери осталим нивоима власти 3,000,000   3,000,000 

      Извори финансирања за функцију 

920: 

    

     01 Приходи из буџета 3,000,000   3,000,000 

      Функција 920: 3,000,000   3,000,000 

           

      Извори финансирања за програмску 
активност 2003-0001: 

    

     01 Приходи из буџета 3,000,000   3,000,000 

      Свега за програмску активност 2003- 
0001: 

3,000,000 
  

3,000,000 

           

      Извори финансирања за Програм 10:     

     01 Приходи из буџета 3,000,000   3,000,000 

      Свега за Програм 10: 3,000,000   3,000,000 

           

           

4 01    МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ     

  
0602 

  ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА 
САМОУПРАВА 

    

  0602-0002  Функционисање месних заједница     

   
160 

  Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту 

   

    
129 411 

Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

2,435,000 
  

2,435,000 
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130 412 

Социјални доприноси на терет 
послодавца 

436,000 
  

436,000 

    131 413 Накнаде у натури 25,000   25,000 

    132 414 Социјална давања запосленима 174,000   174,000 

    133 415 Накнаде трошкова за запослене 35,000   35,000 

    
134 416 

Накнаде запосленима и остали посебни 
расходи 

110,000 
  

110,000 

    135 421 Стални трошкови 537,000   537,000 

    136 422 Трошкови путовања 478,000   478,000 

    137 423 Услуге по уговору 3,305,000   3,305,000 

    138 424 Специјализоване услуге 500,000   500,000 

    139 425 Текуће поправке и одржавања 50,000   50,000 

    140 426 Материјал 820,000   820,000 

    141 465 Остале донације, дотације и трансфери 245,000   245,000 

    
142 483 

Новчане казне и пенали по решењу 
судова 

300,000 
  

300,000 

    143 512 Машине и опрема 350,000   350,000 

      Извори финансирања за функцију 
160: 

    

     01 Приходи из буџета 9,800,000   9,800,000 

      Функција 160: 9,800,000  0 9,800,000 

           

      Извори финансирања за Програмску 
активност 0602-0002: 

    

     01 Приходи из буџета 9,800,000   9,800,000 

      Свега за Програмску активност 
0602-0002: 

9,800,000 
 

0 9,800,000 

           

      Извори финансирања за Програм 15:     

     01 Приходи из буџета 9,800,000   9,800,000 

      Свега за Програм 15: 9,800,000  0 9,800,000 

           

      Извори финансирања за Главу 01:     

     01 Приходи из буџета 9,800,000   9,800,000 

      Свега за Главу 01: 9,800,000  0 9,800,000 

           

4 02    УСТАНОВЕ У КУЛТУРИ     

      НАРОДНА БИБЛИОТЕКА "АНТОНИЈЕ 
ПОПОВИЋ" 

   

  1201   ПРОГРАМ 13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА   

  
1201-0001 

 Функционисање локалних установа 
културе 

    

   820   Услуге културе     

    
144 411 

Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

6,650,000 
  

6,650,000 

    
145 412 

Социјални доприноси на терет 
послодавца 

1,190,000 
  

1,190,000 

    146 413 Накнаде у натури 30,000   30,000 

    147 414 Социјална давања запосленима 240,000   240,000 

    148 415 Накнаде трошкова за запослене 84,000   84,000 
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149 416 

Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

288,000 
  

288,000 

    150 421 Стални трошкови 1,340,000   1,340,000 

    151 422 Трошкови путовања 380,000   380,000 

    152 423 Услуге по уговору 2,000,000   2,000,000 

    153 424 Специјализоване услуге 90,000   90,000 

    154 425 Текуће поправке и одржавање 420,000   420,000 

    155 426 Материјал 360,000   360,000 

    156 465 Остале донације, дотације и трансфери 758,000   758,000 

    157 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 50,000   50,000 

    
158 483 

Новчане казне и пенали по решењу 
судова 

30,000 
  

30,000 

    159 511 Зграде и грађевински објекти 350,000   350,000 

    160 512 Машине и опрема 200,000   200,000 

    161 515 Нематеријална имовина 600,000 30,000  630,000 

      Извори финансирања за функцију 
820: 

    

     01 Приходи из буџета 15,060,000   15,060,000 

     
04 

Сопствени приходи буџетских 
корисника 

 
30,000 

 
30,000 

      Функција 820: 15,060,000 30,000  15,090,000 

           

      Извори финансирања за програмску 

активност 1201-0001: 

    

     01 Приходи из буџета 15,060,000   15,060,000 

     
04 

Сопствени приходи буџетских 
корисника 

 
30,000 

 
30,000 

      Свега за програмску активност 1201- 
0001: 

15,060,000 30,000 
 

15,090,000 

           

      Извори финансирања за Програм 13:     

     01 Приходи из буџета 15,060,000   15,060,000 

     
04 

Сопствени приходи буџетских 
корисника 

 
30,000 

 
30,000 

      Свега за Програм 13: 15,060,000 30,000  15,090,000 

           

      Извори финансирања за Главу 02:     

     01 Приходи из буџета 15,060,000   15,060,000 

     
04 

Сопствени приходи буџетских 
корисника 

 
30,000 

 
30,000 

      Свега за Главу 02: 15,060,000 30,000  15,090,000 

           

4 03    ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА "ПОЛЕТАРАЦ"    

  2001   ПРОГРАМ 8 - ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ    

  
2001-0001 

 Функционисање предшколских 
установа 

    

   911   Предшколско образовање     

    
162 411 

Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

9,193,000 
  

9,193,000 

    
163 412 

Социјални доприноси на терет 
послодавца 

1,646,000 
  

1,646,000 

    164 413 Накнаде у натури 170,000   170,000 
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    165 414 Социјална давања запосленима 239,500 1,000,000  1,239,500 

    166 415 Накнаде трошкова за запослене 15,000   15,000 

    
167 416 

Награде запосленима и остали посебни 
расходи 

130,000 20,000 
 

150,000 

    168 421 Стални трошкови 455,000 455,000  910,000 

    169 422 Трошкови путовања 120,000 180,000  300,000 

    170 423 Услуге по уговору 750,000 560,000  1,310,000 

    171 424 Специјализоване услуге 80,000 105,000  185,000 

    172 425 Текуће поправке и одржавање 1,230,000 1,535,000  2,765,000 

    173 426 Материјал 480,000 825,000  1,305,000 

    174 465 Остале донације, дотације и трансфери 910,500   910,500 

    175 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 20,000   20,000 

    
176 483 

Новчане казне и пенали по решењу 
судова 

80,000 
  

80,000 

    177 511 Зграде и грађевински објекти 170,000   170,000 

    178 512 Машине и опрема 1,000 560,000  561,000 

    179 515 Нематеријална имовина 1,000   1,000 

      Извори финансирања за функцију 

911: 

    

     01 Приходи из буџета 15,691,000   15,691,000 

     
04 

Сопствени приходи буџетских 
корисника 

 
5,240,000 

 
5,240,000 

      Функција 911: 15,691,000 5,240,000  20,931,000 

           

      Извори финансирања за програмску 

активност 2001-0001: 

    

     01 Приходи из буџета 15,691,000   15,691,000 

     
04 

Сопствени приходи буџетских 
корисника 

 
5,240,000 

 
5,240,000 

      Свега за програмску активност 2001- 
0001: 

15,691,000 5,240,000 
 

20,931,000 

           

      Извори финансирања за Програм 8:     

     01 Приходи из буџета 15,691,000   15,691,000 

     
04 

Сопствени приходи буџетских 
корисника 

 
5,240,000 

 
5,240,000 

      Свега за Програм 8: 15,691,000 5,240,000  20,931,000 

           

      Извори финансирања за Главу 03:     

     01 Приходи из буџета 15,691,000   15,691,000 

     
04 

Сопствени приходи буџетских 
корисника 

 
5,240,000 

 
5,240,000 

      Свега за Главу 03: 15,691,000 5,240,000  20,931,000 

           

4 04    ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА    

  1502   ПРОГРАМ 4: РАЗВОЈ ТУРИЗМА    

  1502-0001  Управљање развојем туризма     

   473   Туризам     

    
180 411 

Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

1,653,000 
  

1,653,000 
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181 412 

Социјални доприноси на терет 
послодавца 

298,000 
  

298,000 

    182 413 Накнаде у натури 10,000   10,000 

    183 414 Социјална давања запосленима 70,000   70,000 

    184 421 Стални трошкови 100,000   100,000 

    185 422 Трошкови путовања 50,000   50,000 

    186 423 Услуге по уговору 2,400,000 100,000  2,500,000 

    187 424 Специјализоване услуге 5,000   5,000 

    188 425 Текуће поправке и одржавање 50,000   50,000 

    189 426 Материјал 61,000   61,000 

    190 465 Остале донације, дотације и трансфери 350,000   350,000 

    191 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 15,000   15,000 

    
192 483 

Новчане казне и пенали по решењу 
судова 

5,000 
  

5,000 

    193 512 Машине и опрема 40,000   40,000 

      Извори финансирања за функцију 

473: 

    

     01 Приходи из буџета 5,107,000   5,107,000 

     
04 

Сопствени приходи буџетских 
корисника 

 
100,000 

 
100,000 

      Функција 473: 5,107,000 100,000 0 5,207,000 

           

      Извори финансирања за програмску 
активност 1502-0001: 

    

     01 Приходи из буџета 5,107,000   5,107,000 

     
04 

Сопствени приходи буџетских 
корисника 

 
100,000 

 
100,000 

      Свега за програмску активност 1502- 
0001: 

5,107,000 100,000 
 

5,207,000 

           

  1502-01   Дани преображења     

   473   Туризам     

    194 421 Стални трошкови 310,000   310,000 

    195 422 Трошкови путовања 40,000   40,000 

    196 423 Услуге по уговору 2,200,000   2,200,000 

    197 424 Специјализоване услуге 1,850,000   1,850,000 

    198 426 Материјал 493,000   493,000 

      Извори финансирања за функцију 
473: 

    

     01 Приходи из буџета 4,893,000   4,893,000 

      Функција 473: 4,893,000  0 4,893,000 

           

      Извори финансирања за пројекат 
1502-01: 

    

     01 Приходи из буџета 4,893,000   4,893,000 

      Свега за пројекат 1502-01: 4,893,000  0 4,893,000 

           

      Извори финансирања за Програм 4:     

     01 Приходи из буџета 10,000,000   10,000,000 

     
04 

Сопствени приходи буџетских 
корисника 

 
100,000 

 
100,000 
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      Свега за Програм 4: 10,000,000 100,000  10,100,000 

           

      Извори финансирања за Главу 04:     

     01 Приходи из буџета 10,000,000   10,000,000 

     
04 

Сопствени приходи буџетских 
корисника 

 
100,000 

 
100,000 

      Свега за Главу 04: 10,000,000 100,000 0 10,100,000 

           

5     ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО    

  0602   ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА    

  0602-0004  Општинско правобранилаштво     

   330   Судови     

    
199 411 

Плате, додаци и накнаде запослених 
(зараде) 

743,000 
  

743,000 

    
200 412 

Социјални доприноси на терет 
послодавца 

133,000 
  

133,000 

    201 414 Социјална давања запосленима 87,000   87,000 

    202 422 Трошкови путовања 50,000   50,000 

    203 423 Услуге по уговору 510,000   510,000 

    204 426 Материјал 50,000   50,000 

    205 465 Остале донације, дотације и трансфери 128,000   128,000 

    206 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали 50,000   50,000 

    
207 483 

Новчане казне и пенали по решењу 
судова 

950,000 
  

950,000 

      Извори финансирања за функцију 
330: 

    

     01 Приходи из буџета 2,701,000   2,701,000 

      Функција 330: 2,701,000  0 2,701,000 

           

      Извори финансирања за програмску 
активност 0602-0004: 

    

     01 Приходи из буџета 2,701,000   2,701,000 

      Свега за програмску активност 0602- 
0004: 

2,701,000 
 

0 2,701,000 

           

      Извори финансирања за Програм 15:     

     01 Приходи из буџета 2,701,000   2,701,000 

      Свега за програм 15: 2,701,000  0 2,701,000 

           

      Извори финансирања за Раздео 5:     

     01 Приходи из буџета 2,701,000   2,701,000 

      Свега за Раздео 5: 2,701,000  0 2,701,000 

           

           

      Извори финансирања за Разделе 
1,2,3,4 и 5 : 

    

     01 Приходи из буџета 441,081,000   441,081,000 

     03 Социјални доприноси   1,353,000 1,353,000 

     
04 

Сопствени приходи буџетских 
корисника 

 
5,370,000 

 
5,370,000 
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13 

Нераспоређени вишак прихода из 
ранијих година 

70,000,000 
  

70,000,000 

      Свега за Разделе 1,2,3, 4 и 5: 511,081,000 5,370,000 1,353,000 517,804,000 

 

Члан 6. 

Средства буџета у износу од 511,081,000 динара и средства из осталих извора у износу од 

6,723,000 динара, утврђени су и распоређени по програмској класификацији, и то: 
 

 

ПРОГ

РАМ / 

ПA / 

Пројек

ат 

Ш
и

ф
р

а
 

 

 

Циљ 

 

 

Индикатор 

 

Вреднос

т у 

базној 

години 

(2017) 

 

Циља

на 

вредн

ост 

2018 

 

Циљан

а 

вредн

ост 

2019 

 

Ци

љана 

вредн

ост 

2020 

 

Уку

пна 

сред

ства 

 

Надлежн

и орган / 

особа 

 

1 - 

Урбан

изам и 

просто

рно 

плани

рање 

1
1

0
1
 

1.Развој 

локалне 

заједнице у 

складу са 

усвојенм 

стратегијом 

развоја 

 

1. Укупна 

површина 

опрењених 

локације (у 

м2) 

 

 

200 

 

 

1,100 

 

 

1,000 

 

 

1,200 

 

 

1.500.000 

 

Општин

ско веће / 

Ненад 

Гроздано

вић 

 

Упра

вља

ње 

грађе

винс

ким 

земљ

иште

м 1
1
0
1

-0
0
0
3
 

1. Опремање 

локација / 

зона за 

привредну 

делатност 

1. Површина 

опремљених 

локација за 

привредну 

делатност 

(у м2) 

 

 

50 

 

 

200 

 

 

500 

 

 

500 

 

 

1.500.000 

 

 

 

 

 

 

 

2 - 

Кому

нална 

делат

ност 

1
1

0
2
 

 

 

1.Максимална 

могућа 

покривеност 

корисника и 

територије 

услугама 

комуналне 

делатности 

1. Проценат 

покривеност

и корисника 

(домаћинства

, установе, 

привредни 

субјекти и 

др.) услугама 

комуналне 

делатности 

на 

територији 

МЗ 

 

 

40% 

 

 

45% 

 

 

46% 

 

 

50% 

 

 

 

 

 

 

62.503.00

0 

 

 

 

 

 

 

Општин

ско веће / 

Ненад 

Гроздано

вић 

2. Проценат 

покривеност

и корисника 

(домаћинства

, установе, 

привредни 

субјекти и 

др.) услугама 

комуналне 

делатности 

(одношење 

смећа) 

 

 

75% 

 

 

80% 

 

 

85% 

 

 

90% 
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2. Ефикасно и 

рационално 

спровођење 

комуналне 

делатности 

1. Степен 

наплате 

комунал

них 

услуга 

(изражен 

у %) 

 

 

20% 

 

 

25% 

 

 

30% 

 

 

40% 

 

 

 

Упра

вљањ

е и 

снабд

евањ

е 

водо

м за 

пиће 

1
1

0
2
-0

0
0

8
 

1. Максимална 

могућа 

покривеност 

корисника и 

територије 

услугама 

водоснабдева

ња 

 

1. Број 

сеоских 

водовода и 

% 

становника 

који су 

прикључен

и на сеоске 

водоводе 

 

 

5 

(52%) 

 

 

5 

(55%) 

 

 

5  

(60%) 

 

 

5 (60%) 

 

 

 

 

5.000.000 

 

2. Ефикасно 

и 

рационално 

спровођење 

водоснабде

вања 

 

1. Продајна 

цена воде по 

м3 

 

 

38 

 

 

40 

 

 

45 

 

 

50 

 

Уре

ђењ

е, 

одр

жава

ње и 

кори

шће

ње 

пија

ца 

1
1
0
2

- 
0
0
0
5
 

 

 

Адекватан 

квалитет 

пружених 

услуга 

уређења, 

одржавања и 

коришћења 

пијаца 

1. Степен 

покривенос

ти 

корисника 

коришћење

м пијачног 

места (број 

услужних 

домаћинст

ва у односу 

на укупан 

број 

домаћинст

ва у 

општини) 

 

 

 

75% 

 

 

 

80% 

 

 

 

90% 

 

 

 

100% 

 

 

 

1.000 

 

 

Одржа

вање 

гроба

ља и 

погреб

не 

услуге 

1
1

0
2
-0

0
0

6
 

 

Адекватан 

квалитет 

пружених 

услуга 

одржавања 

гробаља и 

погребних 

услуга 

Број 

интервенција 

у односу на 

укупан број 

поднетих 

иницијатива 

грађана за 

чишћење и 

одржавање 

гробаља 

 

 

75% 

 

 

80% 

 

 

90% 

 

 

100% 

 

 

2.000 

 

 

Одржав

ање 

чистоће 

на 

површи

нама 

јавне 

намене 

1
1

0
2
 -

 0
0
0
3
 

 

1. Максимална 

могућа 

покривеност 

корисника и 

територије 

услугама 

уклањања 

чврстог 

отпада 

1. Степен 

покривенос

ти 

корисника 

услугом 

управљања 

отпада (број 

услужених 

домаћинста

ва у односу 

на укупни 

 

 

 

75% 

 

 

 

80% 

 

 

 

85% 

 

 

 

90% 

 

 

 

49.000.000 
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број 

домаћинста

ва у 

општини) 

 

Одржа

вање 

јавних 

зелени

х 

површ

ина 1
1

0
2
- 

0
0

0
2
 

1. Адекватан 

квалитет 

пружених 

услуга уређења 

и одржавања 

јавних зелених 

површина 

 

1. Проценат 

уређивања 

и 

одржавања 

јавних 

зелених 

површина 

 

 

30 

 

 

35 

 

 

35 

 

 

40 

 

 

3.000.000 

 

 

Упра

вљањ

е 

јавни

м 

освет

љење

м 

1
1
0
2

- 
0
0
0
1
 

1. Оптимална 

покривеност 

насеља и 

територије 

услугама јавне 

расвете 

1. Проценат 

домаћинств

а 

обухваћени

х системом 

јавне 

расвете у 

односу на 

укупан број 

домаћинств

а 

 

 

66 

 

 

66 

 

 

70 

 

 

75 

 

 

5.500.000 

 

 

 

 

3- 

Локалн

и 

економ

ски 

развој 

1
5
0
1
 

 

 

1. Повећање 

запослености 

и 

унапређење 

ЛЕР-а на 

територији 

општине 

1. Број 

становник

а 

града/опш

тине који 

су 

ангажован

и на новим 

радним 

местима, а 

налазили 

су се на 

евиденцији 

НСЗ 

 

 

 

/ 

 

 

 

120 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

 

 

139.700.0

00 

 

 

 

Оп

шти

нско 

веће 

/ 

Сањ

а 

Јорд

анов

ић 

2. Број 

евидентир

аних 

незапосле

них лица 

на 

евиденциј

и НСЗ 

 

1.190 

 

1.140 

 

/ 

 

/ 

Уна

пређ

ење 

прив

редн

ог и 

инве

стиц

ионо 1
5

0
1

 -
 0

0
0
1
 

 

1. Унапређење 

локалног 

економског 

развоја 

1. Проценат 

буџета 

који се 

издваја за 

суфинанс

ирање 

вишенаме

нских 

развојних 

пројеката 

 

 

5% 

 

 

5% 

 

 

8% 

 

 

10% 

 

 

114.000.0

00 
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г 

амби

јента 

 

Локалн

и 

акцион

и план 

запошљ

авања 

2018 

1
5

0
1

 -
0
1
 

1. 

Успостављањ

е механизама 

за 

финансијску 

подршку 

самозапошља

вању и новом 

запошљавању 

1. Број 

новозапосле

них кроз 

успоставље

них 

механизама 

за 

финансијск

у подршку 

за 

самозапош

љавање 

новозапош

љавање 

 

 

 

/ 

 

 

 

100 

 

 

 

/ 

 

 

 

/ 

 

 

 

25.700.000 

 

 

 

4- 

Развој 

туризм

а 

1
5
0
2
 

1. Усвојеност 

и 

испуњавањ

е циљева 

дефинисани

х у 

релевантној 

стратегији 

којасе 
односи на 
туризам 

 

1. 

Проценат 

остварењ

а мера 

(циљева) 

усвојене 

Стратеги

је / 

Програма 

развоја 

туризма 

 

 

 

40% 

 

 

 

50% 

 

 

 

55% 

 

 

 

70% 

 

 

 

10.000.000 

 

 

Општ

инско 

веће / 

Мило

ш 

Велин

овић 

 

Управљ
ање 
развоје
м 
туризм
а 

1
5
0
2
 -

0
0
0
1
 

 

1. 

Повећањ

е 

капаците

та 

туристич

ких 

организа

ција 

1. Техничка 

опремљенос

т/доступно 

ст 

канцеларије, 

постојање 

веб 

презентациј

е итд. 

 

 

не 

 

 

да 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

 

5.207.000 

 

Ман

ифес

тациј

а 

''Дан

и 

прео

браж

ења'' 

1
5

0
2

 -
0
1
 

 

 

1. Привлачење 

туриста 

 

1. Бр. 

продатих 

карти на 

паркингу 

 

 

/ 

 

 

450 

 

 

500 

 

 

600 

 

4.893.000 

 

 

 

5 – 

Пољо

привр

еда и 

рурал

ни 

0
1
0
1
 

1. Спровођење 

усвојене 

пољопривред

не политике и 

политике 

руралног 

развоја на 

подручју 

 

 

1. Усвојени 

програми 

развоја 

пољопривр

еде и 

 

 

 

да 

 

 

 

да 

 

 

 

да 

 

 

 

да 

 

 

 

7.000.000 

 

 

Општи

нско 

веће / 

Небојш

а 



2810-Страна-Број -34-   „СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“  Понедељак,25.децембар.2017.године. 
  

 

развој локалне 
самоуправе 

руралног 

развоја 

Антић 

Подрш

ка за - 

1. Стварање 
услова за 

развој и 

1. Проценат 
буџетских 

средстава 
који се 

3,22% 1,4

0% 

4,00

% 

5,00% 6.000.000  

спров

ођење 

пољо

привр

едне 

полит

ике у 

локал

ној 

заједн

ици 

 унапређење 

пољопривре

дне 

производње 

на 

територији 

ЛС 

издваја за 

програме 

развоја 

пољопривре

де (Аграрни 

фонд) у 

односу на 

укупан 

буџет 

општине 

      

 

2. Ефикасно 

управљање 

пољопривред

ним 

земљиштем 

1. Усвојен 

годишњи 

програма 

заштите, 

уређења и 

коришћења 

пољопривред

ног 

земљишта у 

државној 

својини 

 

 

да 

 

 

да 

 

 

да 

 

 

да 

 

 

Мер

е 

подр

шке 

рура

лно

м 

разв

оју 0
1
0
1
 -

 0
0
0
2
 

1. Изградња 

одрживог, 

ефикасаног 

и 

конкурентан

ог 

пољопривре

дног 

сектора 

 

1. Одобрен 

програм 

локалних 

подстицаја 

од стране 

надлежног 

министарств

а 

 

 

да 

 

 

да 

 

 

да 

 

 

да 

 

 

1.000.000 

 

 

 

 

 

6 - 

Заштита 

животне 

средине 0
4

0
1
 

 

1. Унапређење 

квалитета 

животне 

средине 

1. Број 

запослених на 

пословима 

заштите животне 

средине у односу 

на укупан број 

запослених у 

општинској 

управи 

 

 

1/39 

 

 

1/39 

 

 

2/40 

 

 

2/40 

 

 

 

 

 

 

4.000.000 

 

 

 

 

 

 

Опш

тинск

о 

веће / 

Нена

д 

Грозд

анови

ћ 

 

 

2, Остварени 

максимални 

могући 

приходи кроз 

таксе и накнаде 

и обезбеђени 

фондови за 

заштиту 

животне 

1. Приход од 

утврђене 

посебне накнаде 

за заштиту и 

унапређење 

животне средине 

 

 

150.000 

 

 

1.500.00

0 

 

 

800.000 

 

 

1.000.000 
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средине 

 

 

 2. Приход од 

накнаде за 

загађивање 

животне средине 

 

815.000 

 

1.000.00

0 

 

1.000.000 

 

800.000 

 

 

 

 

 

 

Управ

љање 

заштит

ом 

живот

не 

средин

е 

0
4
0
1
 -

 0
0
0
1
 

 

 

 

 

 

 

1. Спровођење 

процена 

утицаја на 

животну 

средину 

1. Број 

издатих 

решења о 

потреби 

процене 

утицаја 

пројекта на 

животну 

средину и о 

одређивању 

обима и 

садржаја 

студије о 

процени 

утицаја 

пројеката на 

животну 

средину 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

4.000.000 

 

2. Број датих 

мишљења 

на процену 

утицаја на 

животну 

средину 

покрајинск

их и 

републичк

их органа 

 

 

18 

 

 

2

0 

 

 

20 

 

 

23 

 

 

 

7 - 

Путн

а 

инфр

астру

ктура 

0
7

0
1
 

 

1. Развијеност 

инфраструк

туре у 

контекс 

ту доприноса 

социо 

економском 

развоју 

1. Проценат 

од укупне 

дужине 

путне 

мреже на 

територији 

МЗ, која 

захтева 

санацију 

 

 

35% 

 

 

40% 

 

 

20% 

 

 

25% 

 

 

 

51.300.000 

 

 

 

Опш

тинск

о 

веће / 

Нена

д 

Грозд

анови

ћ 

2. Одржавање 

општинск

их путева 

(у км) 

 

200 

 

200 

 

210 

 

210 

 

Одрж

авањ

е 

саобр

аћајн

е 

инфр

0
7

0
1

 -
 0

0
0
2
 

1. Одржавање 

квалитета 

путне мреже 

кроз 

реконструкц

ију и 

редовно 

одржавање 

 

 

1. Дужина 

санираних и 

реконструис

аних путева 

(у км) 

 

 

 

310 

 

 

 

560 

 

 

 

375 

 

 

 

416 

 

 

 

51.300.000 
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астру

ктуре 

општинских 

путева 

 

 

8 – 

Предшк

олско 

васпита

ње 

2
0

0
1
 

 

1. Правичан 

обухват 

предшколским 

васпитањем и 

образовањем 

1. Број деце који 

је уписан у 

предшколске 

установе у 

односу на 

укупан број деце 

у граду/општини 

(јаслена група, 

предшколска 

група и ППП) 

70/232 

детета (30 

детета у 

предшколс

кој групи, 

40 

дететаППП

) 

70/232 

детета 

(32 

детета у 

предшко

лској 

групи, 

38 деце 

ППП) 

75/234 

детета (31 

дете у 

предшкол

ској 

групи, 

44 деце 

ППП) 

80/237 

детета (35 

детета у 

предшколск

ој групи, 

45 деце 

ППП) 

 

 

20.931.000 

 

Општ

инск

о 

веће 

/ 

Петар 

Спасић 

 

 

Функцио

нисање 

предшко

лских 

установа 

2
0

0
1

 -
 0

0
0

1
 

 

 

1. Обезбеђени 

прописани 

технички 

услови за 

васпитно- 

образовни 

рад са децом 

1. Просечан број 

деце у групи 

(јасле, 

предшколски, 

ппп) 

 

25 

 

30 

 

31 

 

32 

 

 

 

20.931.000 

 

 

 2. Просечан број 

деце по 

васпитачици 

(јасле, 

предшколски, 

припремни 

предшколски 

програм) 

 

Предшколс

ка груапа – 

25 деце 

ППП – 8 

деце 

 

Предшко

лска 

груапа – 

32 

детета 

ППП – 9 

деце 

 

Предшкол

ска 

груапа – 

31 дете 

ППП – 10 

деце 

 

Предшколск

а груапа – 

35 деце 

ППП – 10 

деце 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 – 

Основно 

образова

ње 

2
0

0
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Потпуни 

обухват 

основним 

образовањем и 

васпитањем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Број деце која 

су обухваћена 

основним 

образовањем 

346 

ученика: 

I разред 

18 дечакa, 

21 

девојчице; 

II разред 

20 дечака; 

18 

девојчица; 

III разред 

26 дечака, 

22 де

вој

чиц

а; 

IV 

раз

ред 

23 

деч

ака, 

23 девој

чице; 

V разред 

21 дечака, 

27 

девојчице; 

VI разред 

350 

ученика: 

I разред 

24 

дечакa, 

19 

девојчиц

a; 

II разред 

19 

дечака; 

21 

девојчиц

e; III 

разред 

19 

дечака, 

18 

девојчиц

а; IV 

разред 

27 дечак, 

21 

девојчиц

a; 

V разред 

23 

дечака, 

24 

370 

ученика: 

I разред 

21 дечакa, 

22 

девојчице

; 

II разред 

28 дечака; 

19 

девојчица

; III 

разред 24 

дечака, 

21 

девојчица

; IV 

разред 20 

дечака, 

18 

девојчице

; 

V разред 

28 дечака, 

26 

девојчице

; VI 

разред 25 

дечакa, 

385 

ученика: 

I разред 

25 дечакa, 

30 

девојчицa; 

II разред 

21 дечака; 

22 

девојчица; 

III разред 28 

дечака, 

19 

девојчица; 

IV разред 24 

дечака, 

21 

девојчице; 

V разред 

23 дечака, 

19 

девојчице; 

VI разред 28 

дечакa, 

26 

девојчице; 

VII разред 

25 дечака, 

22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.500.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опш

тинс

ко 

веће 

/ 

Пета

р 

Спас

ић 



Понедељак,25.децембар.2017.године.   "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА"   Број -34-  Страна-2813 

 

 

21 дечакa, 

25 

девојчице; 

VII разред 

21 дечака, 

20 

девојчица; 

VIII разред 

20 дечака, 

20 

девојчица. 

девојчиц

е; VI 

разред 

21 

дечакa, 

27 

девојчиц

е; VII 

разред 

21 

дечака, 

25 

девојчиц

e; VIII 

разред 

21 

дечака, 

20 

девојчиц

а. 

22 

девојчице

; VII 

разред 25 

дечака, 

27 

девојчица

; VIII 

разред 20 

дечака, 

24 

девојчица

. 

девојчица; 

VIII разред 

25 дечака, 

27 

девојчица. 

 

 

Функцио

нисање 

основни

х школа 

2
0
0
2
 -

0
0
0
1
 

1. Обезбеђени 

прописани 

услови за 

васпитно- 

образовни рад 

са децом у 

основним 

школама 

1. Број школских 

објеката/број 

школа 

 

30/4 

 

30/4 

 

30/4 

 

30/4 

 

 

12.500.000 

 

 

 2. Број 

запослених/број 

ученика 

 

118/346 

 

118/350 

 

118/370 

 

118/385 

 

 

10 – 

Сред

ње 

обра

зова

ње 

2
0
0
3
 

1. Обезбеђен 

потребан 

обухват 

средњошкол

ског 

образовања 

1. Број деце 

која су 

обухваћен

а средњим 

образова

њем 

 

124 

 

121 

 

125 

 

126 

 

3.000.000 

Општи

нско 

веће / 

Петар 

Спасић 

 

 

Функ

циони

сање 

средњ

их 

школ

а 

2
0

0
3

 –
 0

0
0
1
 

1. Обезбеђени 

прописани 

услови за 

васпитно- 

образовни 

рад са децом 

у основним 

школама 

1. Број 

школских 

објеката/

број 

школа 

1/1 1/1 1/1 1/1  

 

3.000.000 

 

2. Просечан 

број 

ученика по 

одељењу 

21 20 21 21 

3. Број 

запослених/б

рој ученика 

21/124 21/

121 

21/1

25 

21/126 

 

 

 

 

11 – 

0 9 0 1
  

 

1. Јачање 

локалних 

ресурса за 

1. Донета 

Одлука о 

пружању услуга 

хуманитарне 

помоћи 

 

да 

 

да 

 

да 

 

да 

 

 

 

 

16.900.000 

 

 

 

 

Општ
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Социј

ална 

и 

дечја 

зашти

та 

имплементац

ију 

стратегије 

развоја 

система 

социјалне 

заштите 

2. Донета 

Одлука о 

пружању услуга 

социјалне 

заштите 

 

да 

 

да 

 

да 

 

да 

инско 

веће / 

Петру

ш 

Груји

ћ 3. Број стручних 

радника у ЦСР 

који се 

финансира из 

локалног буџета 

 

0 

 

1 

 

2 

 

2 

 

 

Соци

јалне 

помо

ћи 

0
9
0
1
 –

 0
0
0
1
 

 

 

1. 

Унапређ

ење 

заштите 

сиромаш

них 

1. Проценат 

грађана који 

добијају новчане 

накнаде и помоћ 

у натури у 

складу са 

Одлуком о 

социјалној 

заштити у 

односу на 

укупан број 

грађана 

 

 

 

22% 

 

 

 

23% 

 

 

 

24% 

 

 

 

24% 

 

 

 

6.500.000 

2. Број грађана – 

корисника 

других мера 

материјалне 

подршке 

(нпр.набавка 

огрева и 

сл.) 

 

 

280 

 

 

310 

 

 

340 

 

 

340 

3. Број 

корисника 

једнократне 

новчане помоћи 

 

340 

 

365 

 

395 

 

395 

 

 

Подр

шка 

социо

- 

хуман

итарн

им 

орган

изаци

јама 

0
9

0
1

 –
 0

0
0
3
 

1. Подстицање 

развоја 

разноврсних 

социјалних 

услуга у 

заједници и 

укључивање у 

сферу пружања 

услуга што више 

различитих 

Социјалних 

 актера 

 

1. % 

финансирања 

пројектних 

активности 

удружења у 

односу на 

укупна средства 

опредељена за 

социјалну 

заштиту 

 

 

 

30% 

 

 

 

20% 

 

 

 

15% 

 

 

 

15% 

 

 

 

2.000.000 

 

 

 

 

 

 

Акт

ивн

ост

и 

Црв

ено

0
9
0
1
 –

 0
0
0
5
 

 

1. Социјално 

деловање – 

олакшавање 

људске патње 

пружањем 

неопходне 

ургентне 

помоћи лицима 

у невољи, 

развијањем 

солидарности 

1. Број 

дистрибуираних 

пакета хране за 

социјално 

угрожено 

становништво 

 

550 

 

600 

 

400 

 

400 

 

 

 

 

 

 

4.700.000 2.  Број 

корисника 

народне кухиње 

(или број 
подељених оброка 

у народној 
кухињи) 

50 

корисник

а 

(76.500 

оброка) 

250ко

рисни

ка 

(76.50

0 

оброк

а) 

250корис

ника 

(76.50

0 

оброка

) 

 

250кор

исника 

(76.500 

оброка) 
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г 

крс

та 

међу људима, 

организовањем 

различитих 

облика помоћи 

3. Број акција на 

прикупљању 

различитих врста 

помоћи 

(укљућујући и 

акције 

добровољног 

давања крви) 

 

 

13 

 

 

15 

 

 

14 

 

 

15 

 

Подр

шка 

деци 

и 

пород

ица са 

децом 

0
9

0
1

 –
 0

0
0
6
 

 

1. 

Обезбеђивањ

е материјалне 

подршке за 

децу и 

породицу 

1. % 

финансирања за 

мере 

материјалне 

подршке деци и 

породици у 

односу на 

укупна средства 

опредељена за 

социјалну 

заштиту 

 

 

 

20% 

 

 

 

10% 

 

 

 

15% 

 

 

 

18% 

 

 

 

2.000.000 

 

Под

сти

цај

и за 

про

ши

рењ

е 

пор

оди

це 

0
9
0
1

-0
1
 

1.Пружање 

неопходне 

помоћи за 

формирање 

и 

прошире

ње 

породице 

1. Број 

парова 

који су 

добили 

средства 

за 

вантелесну 

оплодњу 

 

9 

 

9 

 

/ 

 

/ 

 

 

1.700.0

00 

 

2. Број лица 

која су 

добила 

средства 

за 

склапање 

брака 

 

6 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

Помо

ћ у 

кући 

за 

стара 

лица 

0
9
0
1

-0
2
 

2.Пружање 

неопходне 

помоћи 

старим и 

изнемогл

им 

лицима 

Број старих 

којима је 

неопходна 

помоћ 

120 120 / /  

 

0 

 

Број 

ангажова

них 

герентод

омаћица 

100 50 / / 

 

12 – 

При

мар

на 

здра

вств

ена 

заш

тита 

1
8

0
1
 

1. Унапређење 

доступности 

и 

правичности 

примарне 

здравствене 

заштите 

(ПЗЗ) 

1. Очекивано 

трајање живота 

становника 

града 

 

70 

 

70 

 

70 

 

70 

 

 

10.000.00

0 

 

 

Опш

тинс

ко 

веће / 

Нена

д 

Крст

ић 

2. Смртност 

одојчади, 

перинатална 

смртност (Дев 

инфо) 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

 

0% 

Функ

циони

сање 

устан

ова 

1 8 0 1  –  0 0 0 1
 

 

1.Унапређење 

доступности 

и 

правичности 

1. Број лекара на 

1.000 становника 

– здравствена 

заштита одраслог 

становништва 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
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прима

рне 

здрав

ствен

е 

зашти

те 

примарне 

здравствене 

заштите 

(ПЗЗ) 

2. Број 

амбуланти у 

односу на 

укупан број 

месних 

заједница (мрежа 

примарне 

здравствене 

заштите) 

 

 

3/5 

 

 

3/5 

 

 

3/5 

 

 

4/5 

 

 

 

10.000.0

00 

3. Број насеља у 

којима нема 

сеоске 

станице/амбулан

те или није 

адекватно 

опремљена (не 

обезбеђује 

минимум 

услова) 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

2. Унапређење 1. Број прегледа 6.990 6.993 6.99

5 

6.998 

квалитета 

примарне 

здравствене 

заштите-

превенција и 

интегрисане 

услуге 

2, Проценат 

обухвата 

скрининга 

карцинома и/или 

хроничних 

обољења у 

односу на 

планирани 

национални 

обухват 

 

 

23,0% 

 

 

24,0

% 

 

 

24,3

% 

 

 

24,5% 

 

 

13 – 

Раз

вој 

кул

тур

е 

1
2
0
1
 

1. 

Подстицањ

е развоја 

културе 

кроз 

јачање 

капацитета 

културне 

инфрастру

ктуре 

1. Број и врста 

установа културе 

(поливалентна, 

библиотеке, 

музеји, галерије, 

архиви, заводи за 

заштиту 

споменика и 

друго) 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

17.590.000 

 

 

Општ

инско 

веће / 

Стефа

н 

Трајк

овић 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функц

ионис

ање 

локал

них 

устано

ва 

култур

1
2

0
1

 

–
 

0
0

0
1
 

 

 

 

1. Подстицање 

развоја културе 

кроз јачање 

капацитета 

установа 

културе 

1. Проценат 

учешћа 

трошкова зарада 

у буџету 

установа културе 

 

 

67% 

 

 

68% 

 

 

70% 

 

 

73% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.590.0

00 

2. Проценат 

учешћа 

инвестиционих 

улагања у буџету 

установа културе 

 

 

/ 

 

 

27% 

 

 

/ 

 

 

/ 

 

2. Унапређење 

ефикасности 

установа 

културе 

1. Проценат 

учешће 

сопствених 

прихода у 

буџету установа 

културе 

 

 

0,0% 

 

 

0,2% 

 

 

0,3% 

 

 

0,4% 
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е 1. Број 

функционалних 

просторија 

6 7 / / 

 

1. Побољшан 

капацитет – број 

места 

 

36 

 

60 

 

/ 

 

/ 

Оствар

ивање и 

унапре

ђивање 

јавног 

интерес

а у 

области 

јавног 

1
2

0
1

- 

0
0

0
4
 

 

1. Унапређење 

јавног 

информисања 

од локалног 

значаја 

1. Постојање 

интернет стране 

општине, број 

посета интернет 

стране и редовно 

обезбеђивање 

информација на 

интернет страни 

 

 

12.525 

 

 

13.00

0 

 

 

13.3

00 

 

 

14.000 

 

 

1.000.000 

информ

исања 

     

 

1 

14.Ра

звој 

спор

та и 

омла

дине 

1
3
0
1
 

1. Планско 

подстицање и 

креирање 

услова за 

бављење 

спортом за све 

грађане и 

грађанке 

општине 

 

1. Проценат 

буџета општине 

намењен за 

спорт 

 

 

0.7% 

 

 

0,6% 

 

 

1.5% 

 

 

2.0% 

 

 

6.970.000 

 

Оп

шти

нско 

веће 

/ 

Боја

н 

Ђор

ђеви

ћ 
 

 

 

 

Спро

вође

ње 

омла

динс

ке 

поли

тике 

1
3
0
1

-0
0
0
5
 

1. Успостављени 

институционални 

услови у 

граду/општини за 

подршку 

активном 

укључивању 

младих, подршку 

различитим 

друштвеним 

активностима 

младих и 

креативном 

испољавању 

њихових 

потреба 

 

 

 

 

1. Број 

организованих 

активности и 

пројеката КЗМ 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

 

2.970.000 

 

Подр

шка 

локал

ним 

спорт

ским 

орган

изациј

ама, 

удруж

ењим

а и 

савези

ма 

1
3

0
1
 -

 0
0
0
1
 

1. Обезбеђивање 

услова за рад и 

унапређење 

капацитета 

спортских 

организација 

преко којих се 

остварује 

јавни интерес 

у области 

спорта у 

општини 

 

 

1. Број установа 

и организација у 

области спорта 

преко којих се 

остварује јавни 

интерес у 

области спорта 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4.000.000 

2.Обезбеђивање 

услова за рад 

и унапређење 

капацитета 

1. Проценат 

буџета намењен 

финансирању 

спортских 

 

 

 

0.7% 

 

 

 

0,6% 

 

 

 

1.5% 

 

 

 

2.0% 
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спортских 

установа 

преко којих се 

остварује 

јавни 

интерес у 

области 

спорта у 

општини 

удружења 

 

 

 

 

 

 

 

15 - 

Лока

лна 

само

упра

ва 

0
6
0
2
 

 

 

 

 

 

 

1. Одрживо 

управно и 

финансијско 

функционисањ

е општине у 

складу 

надлежностима 

и пословима 

локалне 

самоуправе 

1. Однос броја 

запослених у 

општини и 

законом 

утврђених 

максимума броја 

запослених 

 

 

77/56 

 

 

74/56 

 

 

70/5

6 

 

 

68/56 

 

 

 

 

120.811.0

00 

 

 

 

 

Опш

тинс

ко 

веће / 

Нена

д 

Крст

ић 

2. Број донетих 

аката органа и 

служби 

општине 

 

237 

 

250 

 

265 

 

240 

3.  Број решених 

предмета 

(позитивних) 

/ 21 30 35 

1. Броја 

службеника у 

органима и 

службама 

општинске 

управе 

 

50 

 

47 

 

47 

 

47 

 

 

 

101.967.0

00 

2.  Проценат 

буџета који се 

издваја за плате 

запослених у 

службама у 

општинској 

управи 

 

 

10% 

 

 

11% 

 

 

9% 

 

 

10% 

 

 

 

Месне 

заједни

це 

0
6

0
2

 -
 0

0
0
2
 

1. Обезбеђено 

задовољавање 

потреба и 

интереса 

локалног 

становништва 

деловањем 

месних 

заједница 

1. Број 

иницијатива и 

предлога месних 

заједница према 

општини у вези 

са питањима од 

интереса за 

локално 

становништво 

 

 

 

60 

 

 

 

70 

 

 

 

73 

 

 

 

80 

 

 

 

9.800.0

00 

Општи

нско 

правоб

ранила

штво 0
6

0
2

 -
 0

0
0

4
 1. Заштита 

имовинских 

права и 

интереса 

града/општине 

 

1. Број предмета 

у раду 

правобранилашт

ва 

 

 

70 

 

 

98 

 

 

82 

 

 

110 

 

 

2.701.000 

 

 

 

Ванредн 

ситуаци

је  

1. Обезбеђење 

снабдевености и 

стабилности на 

тржишту у 

складу са 

потребама 

општине и 

осигуране 

потребе 

 

 

1. Број седница 

штаба за 

ванредне 

ситуације 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

5.990.000 
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општине у 

вандредним 

ситуацијама и 

вандередног 

или ратног 

стања 

 

 

 

 

16 – 

Поли

тичк

и 

систе

м 

лока

лне 

само

упра

ве 

2
1

0
1
 

 

 

 

Ефикасно и 

ефективно 

функционисањ

е политичког 

система 

локалне 

самоуправе 

Број жена 

одборника/укупа

н број одборника 

 

9/25 

 

9/25 

 

9/25 

 

9/25 

 

 

 

 

 

32.999.0

00 

 

 

 

 

Предсе

дник 

скупшт

ине / 

Алекса

ндар 

Колић 

 

 

 

Број седница 

скупштине 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

Функ

циони

сање 

скуп

штин

е 

2
1
0
1
 –

 0
0
0
1
 

 

 

 

1 

Функциониса

ње локалне 

скупштине 

 

Број усвојених 

аката 

 

47 

 

50 

 

45 

 

50 

 

 

 

12.266.0

00 
Број 

функционера у 

скупштини 

општине 

Трговиште 

 

26 

 

26 

 

26 

 

26 

 

 

Функц

ионис

ање 

изврш

них 

органа 

2
1
0
1

-0
0
0
2
 

 

 

2 

Функциониса

ње извршних 

органа 

Број жена 

већница/укупан 

број већника 

 

4/13 

 

4/13 

 

4/13 

 

4/13 

 

 

21,086,0

00 Број седница 

општинског већа 

 

30 

 

33 

 

28 

 

28 

УКУПНО: 517.804.000 

 

 

IV ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 

 

Члан 7. 

У складу са упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекцијама 

за 2019. и 2020. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 

36а Закона о буџетском систему (“Службени гласник РС” бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 

62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015 – др.закон), и 

Законом о одређивању максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ бр. 

68/2015, у даљем тексту Закон о максималном броју), и одлуке Владе о максималном броју запослених на 

неодређено време у систему државних органу, систему јавних служби, Аутономне покрајине Војводине и 

систему локалне самоуправе за 2015. годину („Службени гласник РС“ бр. 101/2015), број запослених код 

корисника буџета не може прећи максималан број запослених на неодређено и одређено време. 

На основу члана 6. Закона о максималном броју, скупштина јединице локалне самоуправе, својим 

актом утврђује максималан број запослених за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе. 
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У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и појекцијама 

за 2019. и 2020. годину које је донео министар финансија, исказује се маса средстава за плате и број запо-

слених и то: 

 

БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У 2018. ГОДИНИ 

Табела  2. 

 

 

Ред.бр

. 

 

Директни и индиректни корисници 

буџетских средстава локалне власти 

Број  

запослених 

на 

неодређено 

врем

е 

Број  

запослених 

на одређено 

врем

е 

 

Укупан број 

запослених 

1 2 3 4 5(3+4

) 

1 Органи и организације локалне власти 32 29 61 

 Изабрана лица  14 14 

 Постављена лица  5 5 

 Запослени 32 10 42 

2 Установе културе    

 

 

2 

Остале установе из области јавних служби које 

се финансирају из буџета (осим предшколских 

установа; навести назив: установа у области 

културе и сл.) 

- Народна библиотека 

 

 

 

10 

 

 

 

1 

 

 

 

11 

3 Туристичка организација 0 2 2 

4 Месне заједнице 3 0 3 

 

5 

Укупно за све кориснике буџета на које се 

односи Закон о одређивању максималног 

броја запослених у локалној администрацији 

 

45 

 

32 

 

77 

6 Предшколске установе 12 1 13 

 

7 

Укупно за све кориснике буџета на које се ne 

односи Закон о одређивању максималног 

броја запослених у локалној администрацији 

 

12 

 

1 

 

13 

8 Укупно за све кориснике буџетa 57 33 90 

 

Планирана маса средстава за плате за 2018. годину, упоредо по корисницима из буџета Општине 

Трговиште, дата је у следећој табели: 

 

ПЛАНИРАНА МАСА СРЕДСТАВА ЗА 2018. ГОДИНУ 

Tабела 1. 

 

 

 

Ред. 

бр. 

 

Директни и индиректни корисници 

буџетских средстава локалне власти 

Маса средстава за 

плате планирана за 

2017. годину 

Маса средстава за 

плате планирана за 

2018. годину 

Буџетска 

средства 

Остал

и 

извор

и 

Буџетск

а 

средств

а 

Остал

и 

извор

и 

1 2 3 4 5 6 
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1 Органи и организације локалне 

власти 

51,883,700  50,256,000  

2 Установе културе 7,982,000  7,840,000  

3 Месне заједнице 2,694,000  2,871,000  

4 Предшколске установе 7,989,638  10,839,000  

 

 

5 

Јавна предузећа основана од стране 

локалне власти који се финансирају из 

јавних прихода чија је намена утврђена 

посебним законом 

- Дирекција 

 

 

0 

  

 

0 

 

 

6 

Остали индиректни корисници 

буџета (навести називе) 

- Туристичка организација 

 

3,446,820 

  

1,951,000 

 

      

7 Укупно за све кориснике 

буџетских средстава 

73,996,158  73,757,000  

 

 

Члан 8. 

За извршавање ове Одлуке о буџету одгово-

ран је Председник општине Трговиште (у даљем 

тексту: Председник). 

Наредбодавац за извршење буџета је пред-

седник. 

Наредбодавац из става 2. овог члана може 

овластити и друга лица да буду наредбодавци у ње-

говом одсуству. 

 

Члан 9. 

Председник, може овластити одређено лице 

које ће бити одговорно за реализацију  буџетског 

програма и пројекта, у смислу наменског, ефектив-

ног, ефикасног, економичног, односно законитог 

трошења буџетских средстава. 

 

Члан 10. 

Наредбодавац директних и индиректних ко-

рисника буџетских средстава је функционер (руко-

водилац), односно лице које је одговорно за управ-

љање средствима, преузимање обавеза, издавање 

налога за плаћање који се извршавају из средстава 

корисника, као и за издавање налога за уплату сред-

става која припадају буџету. 

За законито и наменско коришћење средста-

ва распоређених овом Одлуком, одговорни су руко-

водиоци директних и индиректних корисника бу-

џетских средстава. 

За законито и наменско коришћење средста-

ва распоређених овом одлуком Општинској управи, 

одговоран је начелник општинске управе. 

 

Члан 11. 

Обавезе према корисницима буџетских сред-

става извршавају се сразмерно оствареним прима-

њима буџета. 

Ако се у току године примања смање, издаци 

буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обаве-

зе утврђене законскимм прописима – на постојећем 

нивоу и минимални стални трошкови неопходни за 

несметано функционисање корисника корисника 

буџетских средстава. 

 

Члан 12. 

Средства распоређена за финансирање рас-

хода и издатака корисника буџета, преносе се на 

основу њиховог захтева у складу са одобреним кво-

тама у тромесечним плановима извршења буџета 

које доноси Одељење за привреду и финансије, на 

предлог корисника буџетских средстава. 

Уз захтев, корисници су дужни да доставе 

комплетну документацију (копије) на којој је засно-

вана обавеза чије се плаћање захтева. 

Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису 

поштоване процедуре утврђене чланом став 3. Зако-

на о буџетском систему. 

Одељење за привреду и финансије може затражити 

на увид и оригиналну документацију. 

         

Члан 13. 

Распоред и коришћење средстава вршиће се 

у 2018. години посебним актима које доноси пред-

седник општине, на предлог надлежног органа за 

финансије, у оквиру следећих раздела и глава: 

 

РАЗДЕО 4 – ОПШТИНСКА УПРАВА: 

             - Социјална и дечја заштита – функција 



2822-Страна-Број -34-   „СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“  Понедељак,25.децембар.2017.године. 
  

 

070, позиција 52, економска класификација 472000 - 

Накнада за социјалну заштиту из буџета, за део 

апропријације у износу од 1,500,000 динара,и 

функција 040, позиција 49, економска 

класификација 472000 - Накнада за социјалну 

заштиту из буџета, за део апропријације у износу од 

2,000,000 динара, позиција 51, економска 

класификација 472000 - Накнада за социјалну 

заштиту из буџета, за део апропријације у износу од 

1,500,000 динара односи се на пружање материјалне 

подршке деци и породици; 

           - Социјална и дечја заштита – функција 

090, позиција 54, економска класификација 481000 

– Дотација невладиним организацијама, 

опредељена је апропријација у износу од 2,000,000 

динара, а који се односи на: друштвене и 

хуманитарне организације и удружења грађана; 

             - Услуге културе – функција 840, позиција 

126, економска класификација 481000 – Дотација 

невладиним организацијама, опредељена је 

организацијама, опредељена је апропријација у 

износу од 4,000,000 динара, а који се односи на: 

удружења грађана из области спорта; спортске 

организације, друштва, удружења и грански и 

територијални апропријација у износу од 1,500,000 

динара, а који се односи на: традиционалне верске 

организације, цркве; 

             - Развој омладине и спрота – функција 810, 

позиција 121, економска класификација 481000 – 

Дотација невладиним спортски савези, омладинска 

удружења и друга; 

              - Фонд за пољопривреду – функција 421, 

позиција 98, економска класификација 481000 – 

Дотација невладиним организацијама, опредељена 

је апропријација у износу од 100,000 динара, а који 

се односи на: удружења грађана из области 

пољопривреде; 

               - Основне школе – Финансијским планом 

је распоређена апропријација за функцију 912 – 

Основно образовање, у износу од 12,500,000 

динара, која се односи на: 

       О.Ш. „Бранка Радичевић“ Трговиште, издвојена 

средства у износу од 5,000,000 динара, 

       О.Ш. „ Бора Станковић“ Ново Село, издвојена 

средства у износу од 2,500,000 динара, 

        О.Ш. „Вук Караџић“ Доњи Стајевац, издвојена 

средства у износу од 2,500,000 динара, 

        О.Ш. „Жарко Зрењанин Уча“ Радовница, 

издвојена средства у износу од 2,500,000 динара. 

 -Средње школе – Финансијским планом је 

распоређена апропријација за функцију 920 - Сред-

ње образовање - у износу од 3,000,000 динара, која 

се односи на: 

          С.Ш. „Милутин Бојић“, издвојена средства у 

износу од 3,000,000 динара. 

Буџетска средства намењена за финансирање 

удружења грађана, спортске организације, омла-

динска удружења, и друга удружења из већ помену-

те области, додељују се на основу јавног конкурса. 

Јавни конкурс расписује Општинско веће и у њему 

одређује висину и намену дотације. Корисници до-

тације су у обавези да у пројекту којим конкуришу 

определе намене за које траже средства и циљеве 

који се постижу. По окончању пројекта корисници 

дотације су дужни да Општинком већу поднесу 

извештај о утрошеним средствима и оствареним 

циљевима. 

 

Члан 14. 

– Скупштина општине –функција 110 – 

Извршни и законодовни органи,позиција 10, 

економска класификација 481000 – Дотација 

невладиним организацијама, опредељена је 

апропријација у износу од 55,000 динара, а који се 

односи на: финансирање политичких активности, 

као и финансирање изборне кампање у износу од 

700,000 динара. 

 

Члан 15. 

Директни и индиректни корисници буџет-

ских средстава могу корисити средства распоређена 

овом одлуком само за намене за које су им по њи-

ховим захтевима та средства одобрена и пренета. 

Корисник буџетских средстава, који одређени рас-

ход извршава из средстава буџета и из осталих 

извора прихода, обавезан је да измирење тог расхо-

да прво врши из прихода из тих осталих извора. 

Обавезе преузете у 2017. години у складу са 

одобреним апропријацијама у 2016. години, а не 

извршене у току 2017. године, преносе се у 2018. 

годину и имају статус преузетих обавеза и изврша-

вају се на терет одобрених апропријација овом 

одлуком. 

Расположива апропријација корисника који 

има преузете обавезе које преноси у 2018. годину 

рачуна се по формули: одобрена апропријација за 

2017. годину – презете обавезе из 2016. године = 

расположива апропријација у 2017. години. 

 

Члан 16. 

Преузете обавезе и све финансијске обавезе 

морају бити извршене искључиво на принципу го-

товинске основе са консолидованог рачуна трезора, 

осим ако је законима, односно актом Владе предви-

ђен другачији метод. 

Члан 17. 

Корисници буџетских средстава приликом 

додељивања уговора о набавци добара, пружању 

услуга или извођењу грађевинских радова, морају 
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да поступе у складу са прописима који уређују јавне 

набавке. 

Набавком мале вредности, у смислу Закона о 

јавним набавкама, сматра се набавка чије су вред-

ности дефинисане Законом о буџету Републике 

Србије за 2013. годину. 

 

Члан 18. 

Обавезе према корисницима буџетских сред-

става извршавају се сразмерно оствареним прима-

њима буџета. Ако се у току године приходи и при-

мања смање, издаци буџета извршаваће се по прио-

ритетима, и то: обавезе утврђене законским пропи-

сима и минимални стални трошкови неопходни за 

несметано фунцкионисање корисника буџетских 

средстава. 

 

Члан 19. 

Одлуку о промени апропријације у складу са 

чланом 61. Закона о буџетском систему доноси 

Општинско веће. 

 

Члан 20. 

Решење о употреби текуће буџетске резерве 

и сталне буџетске резерве на предлог Одељења за 

финансије доноси Општинско веће. 

 

Члан 21. 

Директни корисних буџетских средстава, уз 

одобрење локалног органа управе надлежног за фи-

нансије, може извршити преусмеравање апроприја-

ција одобрених на име одређеног расхода и издата-

ка који се финансира из општих прихода буџета у 

износу од 5% вредности апропријације за расход и 

издатак чији се износ умањује. 

Преусмеравање апропријација из предходног 

става односе се на апропријације из прихода буџета, 

док се из осталих извора могу мењати без ограни-

чења. 

 

Члан 22. 

Изузетно, у случаују да се буџету Општине 

Трговиште из другог буџета (Републике или друге 

локалне самоуправе) определе актом наменска 

трансферна средства, укључујући и наменска 

трансферна средства за надокнаду штета услед еле-

ментарних непогода, као и у случају уговарања до-

нације, чији износи нису могли бити познати у 

поступку доношења ове одлуке, орган управе 

надлежан за финансије на основу тог акта отвара 

одговарајуће апропријације за изрвшавање расхода 

по том основу, у складу са чланом 5. Закона о бу-

џетском систему. 

 

Члан 23. 

Општинско веће је одговорно,у смислу Зако-

на о буџетском сисему за спровођење фискалне по-

литике и управљање јавном имовином, приходима и 

примањима и расходима и издацима на начин који 

је у складу са Законом о буџетском систему. 

Овлашћује се председник да, у складу са 

чланом 27ж. Закона о буџетском систему, може 

поднети захтев Министарству финансија за одо-

брење фискалног дефицита изнад утврђеног дефи-

цита од 10%, уколико је резултат реализације јав-

них инвестиција. 

 

Члан 24. 

Директни и идниректни корисници буџетских 

средства, чија се делатност у целини или  претежно 

финансира из буџета, обрачунату исправку вредно-

сти нефинансијске имовине исказују на терет капи-

тала, односно не исказују расход амортизације и 

употребу средстава за рад. 

 

Члан 25. 

За финансирање дефицита текуће ликвидно-

сти, који може да настане услед неуравнотежености 

кретања у приходима и расходима буџета, одлучује 

председник у складу са одредбама члана 35. Закона 

о јавном дугу („Сл. гласник РС, бр. 

61/2005,107/2009 и 78/2011). 

Одлуку о задуживању за капиталне инвести-

ције доноси Скупштина општина по претходно 

прибављеном мишљењу надлежног министарства. 

Износ задужења из става 1. овог члана, мора бити у 

складу са одредбама Закона о јавном дугу („Сл. гла-

сник РС, бр. 61/2005,107/2009 и 78/2011). 

Члан 26. 

Корисници буџетских средстава пренеће на 

рачун извршења буџета до 31. децембра 2017. годи-

не, средства која нису утрошена за финансирање 

расхода у 2017. години, која су овим корисницима 

пренета у складу са Одлуком о буџету општине 

Трговиште за 2017. годину. 

 

Члан 27. 

Орган управе надлежан за финансије обаве-

зан је да редовно прати извршење буџета и најмање 

два пута годишње информише председника општи-

не/општинско веће, а обавезно у року од петнаест 

дана по истеку шестомесечног, односно деветоме-

сечног периода. 

У року од петнаест дана по подношењу 

извештаја из става 1. овог члана, надлежни извршни 

орган усваја и доставља извештај Скупштини 

општине. 
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Члан 28. 

Плаћање са консолидованог рачуна трезора 

за реализацију обавеза других корисника јавних 

средстава, у смислу Закона о буџетском систему 

који су укључени у систем консолидованог рачуна 

трезора, неће се вршити уколико сви корисници 

нису добили сагласност за финансијски план на 

начин прописан законом, односно актом Скупшти-

не општине и уколико тај план нису доставили 

Управи за трезор. 

 

Члан 29. 

Приходи који су погрешно уплаћени, или 

уплаћени у већем износу од прописаних, враћају се 

на терет погрешно или висе уплаћених прихода, ако 

посебним прописима није другачије одређено. 

Приходи из става 1. овог члана, враћају се у изно-

сима у којима су уплаћени у корист буџета. 

 

Члан 30. 

Уколико индиректни корисник буџета својом 

делатношћу изазове судски спор, извшење право-

снажних судских одлука и судских поравњања 

извшавају се на терет његових апропријација, а 

преко апропријације која је намењена за ову врсту 

расхода. 

 

Члан 31. 

Корисници средстава буџета могу користити 

средства распоређена овом одлуком само за намене 

за које су им по њиховим захтевима та средства 

одобрена и пренета. 

 

Члан 32. 

Корисници буџетских средстава, до 31. де-

цембра 2018. године, пренеће на рачун извршења 

буџета сва средства која нису утрошена за финан-

сирање расхода у 2018. години, која су тим кори-

сницима пренета у складу са Одлуком о буџету 

општине Трговиште за 2018. годину. 

 

Члан 33. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном гласнику Града 

Врања“, а примењиваће се од 1. јануара 2018. годи-

не. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана 

22.12.2017.године,број: 401-176/2017 

 

ПРЕДСЕДНИК,  

Александар Колић,с.р. 

 

 

На основу члана 77. Закона о запосленима у ауто-

номним покрајинама и јединицама локалне самоу-

праве („Службени гласник РС“ број: 21/2016) 

Скупштина општине Трговиште на својој седници, 

одржаној дана 20. децембра  2017. године усваја 

следећи: 

 

 

КАДРОВСКИ ПЛАН 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

за 2018. годину 

 

 

1) Постојећи број службеника и намештеника 

на дан 20. децембра  2017. године 

 

- по радним местима 

 

 

 

 

Радна места службеника број извршилаца 

Начелник општинске управе 1 

Руководилац Одељења, Послови економског развоја и европских интеграција и во-

ђење јавних инвестиција 1 

Послови економског развоја и Стручни и управни послови у области туризма, 

трговине, угоститељства и занатства 1 

Административно-технички  и статистички послови Канцеларије за локално-

економски развој 1 

Послови у области пољопривреде, руралног развоја, водопривреде, шумарства и 

послови процене утицаја пројекта на животну средину и праћење стања и заштита и 

унапређење животне средине 1 

Руководилац Одељења, Аналитичар буџета и главни контиста главне књиге трезора 

и Нормативно - правни послови у  области припреме и извршења буџета 1 

Књиговођа  и Ликвидатор – Шеф рачуноводства 1 

Материјално-финансијско књиговодство основних средстава и Послови књижења 

свих рачуна и подрачна 1 
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Обрачун плата, накнада и других личних прихода и послови благајне 1 

Службеник за јавне набавке и Послови економата и руковаоца имовине 1 

Послови утврђивања, наплате локалних јавних прихода, порески извршитељ и 

послови вођења поступка по правном леку 1 

Порески инспектор канцеларијске контроле  

и канцеларијски послови 1 

Порески инспектор теренске  контроле и канцеларијски послови 1 

Руководилац Одељења Имовинско-правни послови, стручно-технички послови 

управљања имовином, управно-стамбени послови, послови праћења рада јавних 

предузећа и стручни нормативно-правни послови у области комуналних 

делатности, енергетике и саобраћаја и Управни послови у области комуналних 

делатности 1 

Урбаниста и просторни планер / 

Послови озакоњења објеката и Обједињена процедура - Послови контроле техничке 

документације и управно-правни послови, Оперативни и припремни послови 

коришћења јавних површина / 

Руководилац Одељења и послови и унапређња стања у области образовања, спорта, 

културе и јавног информисања 1 

Послови доношења решења за утврђивање породиљских права, права на 

родитељски и дечији додатак и борачко-инвалидску заштиту / 

Послови утврђивања породиљских права и права на родитељски додатак  1 

Послови пријема захтева за остваривање права на дечији додатак и утврђивања 

права дечији додатак / 

Послови утврђивања права на борачко-инвалидску заштиту, послови извршења са 

текућих рачуна из области  борачко- инвалидске заштите и финансијско-

рачуноводствени послови у области породиљских права 1 

Руководилац Одељења за инспекцијске послове и Управно - правни послови у 

области инспекцијског надзора / 

Грађевински инспектор / 

Инспектор за заштиту животне средине и туристички инспектор – Заменик руково-

диоца одељења за инспекцијске послове 1 

Комунални инспектор и инспектор за послове трговине и заштите потрошача 1 

Инспектор за друмски саобраћај и путеве 1 

Просветни инспектор 1 

Руководилац Одељења  Управљање људским ресурсима,  послови радних односа и 

јавног значаја 1 

Послови планирања одбране и планирања заштите од елементарних непогода,  

нормативно-правни послови за органе општине и послови заштите и збрињавања 

избеглих, прогнаних и расељених лица 1 

Канцеларијски послови и послови за потребе Општинског већа / 

Саветник за заштиту права пацијената, примарне здравствене заштите и родне 

равноправности и послови пружања Правне помоћи / 

Матичар за матично подручје Трговиште и Грађанска стања - Услужни центар 1 

Матичар за матична подручја Шајинце и Ново Село и Грађанска стања / 

Заменик матичара за матична подручја Ново Село и Шајинце  1 

Матичар за матична подручја Радовница и Доњи Стајевац и Грађанска стања / 

Заменик матичара за матична подручја Доњи Стајевац и Радовница  1 

Послови ажурирања бирачког списка, инжењер и техничар система и мреже 

програмер и ИТ администратор  1 

Канцеларијски послови за пријем, завођење, распоређивање аката, експедицију 

поште и оверу потписа, рукописа и преписа –Услужни центар- писарница 1 
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Канцеларијски послови архивирања предмета и аката  1 

Радна места намештеника број извршилаца 

Возач моторног возила и одржавања возила 1 

Возач моторног возила 1 

Дактилограф/Оператер 1 

Портир и послови вођења евиденције возила 1 

Курир 1 

Курир у месној канцеларији Ново Село / 

Послови одржавања хигијене 1 

Кафе кувар - конобар 1 

Послови одржавања уређаја и инсталација - домар 1 

 

- по звањима 

 

Звања службеника и намештеника број извршилаца 

самостални саветник 9 

саветник 3 

млађи саветник 4 

сарадник 4 

млађи сарадник 3 

виши референт 7 

референт  0 

млађи референт 0 

намештеник 8 

 

2) Број запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у 2018. години годи-

ни за коју се доноси Кадровски план 

 

Звања службеника и намештеника број извршилаца 

самостални саветник 7 

саветник 5 

млађи саветник 6 

сарадник 3 

млађи сарадник 3 

виши референт 6 

референт  0 

млађи референт 0 

намештеник 6 

 

3) Број приправника чији се пријем планира 

 

Приправници број извршилаца 

висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 5 

виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 5 

средња стручна спрема 10 

4) Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира у  кабинету председ-

ника општине 

Висина стручне спреме Број извршилаца 
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висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 1 

виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 1 

средња стручна спрема 1 

 

5) Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира због повећања обима 

посла 

 

Висина стручне спреме Број извршилаца 

висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова) 4 

виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова) 1 

средња стручна спрема 2 

 

У Општинској управи на (2) два службеника 

мирује радни однос,  а један службеник је на поро-

диљско одсуство који су били распоређени на радно 

место у звању самосталног саветника, млађи сарад-

ник и саветник. Они су приказани у постојећем 

броју службеника за 2017. годину и у планираном 

броју службеника за 2018. годину, јер су на тим 

радним местима у радном односу на одређено време 

два службеника ради замене, један замењује 

начелника општинске управе на његовом радном 

месту, а други  замењује службеника на Пословима 

планирања одбране и планирања заштите од 

елементарних непогода,  нормативно-правни 

послови за органе општине и послови заштите и 

збрињавања избеглих, прогнаних и расељених лица, 

који је на породиљском одсуству. 

 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КАДРОВСКОГ ПЛАНА 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 

 

 Чланом 77. Закона о запосленима у 

ауотномним покрајинама и јединицама локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“ број: 21/2016) 

прописано је да се нацрт кадровског плана 

припрема у складу са буџетским календаром, 

истовремено са нацртом буџета аутономне 

покрајине, односно јединице локалне самоуправе, 

тако да буде усаглашен са средствима обезбеђеним 

буџетом. Кадровски план у јединици локалне 

самоуправе усваја скупштина града, општине, 

односно градске општине истовремено са одлуком о 

буџету јединице локалне самоуправе, односно 

градске општине. 

Општинско веће је у складу са наведеном 

одредбом Скупштини општине поднела на усвајање 

нацрт кадровског плана општинске градске управе, 

као и кадровске планове других органа и служби 

оптине за које постоји обавеза усвајања кадровског 

плана истовремено са нацртом буџета за 2018. го-

дину.  

Након одражне расправе о предложеном 

нацрту кадровског плана за 2018. годину Скупшти-

на општине Трговиште га је усвојила без измена, на 

својој сединици одржаној дана 20.12.2017.годин. 

 

ПРЕДСЕДНИК,  

Александар Колић,с.р. 

 

775. 

На основу члана 19. став 1. Закона о 

финансирању локалне самоуправе, („Сл. Гласник 

РС“ број 62/06), члана 104. став 1. Закона о туризму 

(„Сл. Гласник Р. Србије“, број 36/09 и 88/10), члана 

32. тачка 3. и 13. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник Р. Србије“, број 129/07) и члана 41. 

тачка 3. и 14. Статута општине Трговиште 

(„Службени гласник Пчињског округа“, број 28/08), 

Скупштина општине Трговиште, на седници 

одржаној дана 20.12.2017. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 

 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се висина и начин 

плаћања боравишне таксе а територији општине 

Трговиште. 

Члан 2. 

Обвезник плаћања боравишне таксе је лице 

које користи услуге смештаја у угоститељском 

објекту за смештај на територији општине 

Трговиште, изван свог пребивалишта, за сваки дан 

боравка. 

Члан 3. 

Угоститељском објекту за смештај (у даљем 

тексту: објекат) у смислу члана 2. ове Одлуке, 

сматра се објекат у коме се пружају услуге 

смештаја, исхране и пића и друге услуге уобичајене 

у угоститељству или само услуге смештаја (хотел, 
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мотел, туристичко насеље, камп, пансион, хостел, 

преноћиште, одмаралиште, кућа, апартман, соба и 

други објекти за пружање смештаја). 

 

Члан 4. 

Боравишна такса плаћа се за сваки дан 

боравка у угоститељском објекту у износу од 100,00 

динара. Боравишна такса се не може наплатити у 

износу већем или мањем од прописаног. 

 

Члан 5. 

Боравишну таксу не плаћају: 

1) деца до седам година старости; 

2) лица упућена на бањско и климатско лечење, 

односно специјализовану рехабилитацију од 

стране надлежне лекарске комисије; 

3) особе са инвалидитетом са телесним 

оштећењем од најмање 70%, војни инвалиди 

од прве до пете групе, цивилни инвалиди 

рата од прве до пете групе, слепа лица, лица 

оболела од дистофије и сродних мишићних и 

неуромишићних обољења, параплегије и 

квадриплегије, церебралне и дечје парализе и 

мултиплекс склерозе, особе ометене у 

развоју, као и пратилац наведених особа; 

4) ученици и студенти који организовано 

бораве у угоститељском објекту за смештај 

ради извођења спортско-рекреативних и 

других активности по програму 

министарства надлежног за послове 

просвете, студенти који организовано бораве 

у угоститељском објекту за смештај ради 

извођења обавезне наставе у складу са 

наставним планом образовне установе, као и 

учесници републичких и регионалних 

такмичења у знању и вештинама; 

5) страни држављани који су по међународним 

конвенцијама и споразумима ослобођени 

плаћања таксе; 

6) лица која непрекидно бораве у објекту за 

смештај дуже од 30 дана. 

 Боравишну таксу умањену за 50% плаћају 

лица од седам до 15 година старости. 

Лица из става 1. овог члана не плаћају боравишну 

таксу ако поднесу доказ да су испуњени услови из 

става 1. овог члана (чланска карта, потврда школе, 

односно образовне установе, упут лекарске 

комисије и друго). 

 

Члан 6. 

 Наплату боравишне таксе врши правно лице, 

предузетник и физичко лице које пружа услуге 

смештаја (у даљем тексту: давалац смештаја). 

   Давалац смештаја наплаћује боравишну 

таксу истовремено са наплатом услуге смештаја. 

 Ако давалац смештаја не наплати боравишну 

таксу, дужан је да на свој терет уплати износ 

ненаплаћене боравишне таксе. 

 Давалац смештаја је дужан да у рачуну за 

услугу смештаја посебно искаже износ боравишне 

таксе, а у случају из члана 5. ове Одлуке да наведе 

основ ослобађања од плаћања, или умањења износа 

боравишне таксе. 

 

Члан 7. 

 Средства од боравишне таксе давалац 

смештаја уплаћује у року од 5 (пет) дана по истеку 

сваких 15 (петнаест) дана у месецу, у корист рачуна 

буџета општине Трговиште. 

 

Члан 8. 

 Средства од наплаћене боравишне таксе су 

приход буџета општине Трговиште и користе се за 

обезбеђивање информативно-пропагандног 

материјала којим се промовишу туристичке 

вредности и културно наслеђе, обезбеђивање 

туристичке сигнализације и рад туристичко-

информативних центара. 

 Боравишна такса уплаћује се на рачун број: 

840-714552843-83 са позивом на број: 97-83-102. 

 

Члан 9. 

 У погледу начина обрачунавања и наплате 

таксе, застарелости, обрачуна камате и осталог што 

није посебно прописано овом одлуком, сходно се 

примењују одредбе закона којим се уређује 

поступак утврђивања, наплате и контроле јавних 

прихода. 

Члан 10. 

 Новчаном казном од 100.000,00 до 250.000,00 

динара казниће се за прекршај правно лице, давалац 

смештаја, ако: 

1. Боравишну таксу наплати у износу већем или 

мањем од прописаног, (члан 4. Ове Одлуке), 

2. У рачуну посебно не искаже износ 

боравишне таксе или не наведе основ 

ослобађања, односно умањења боравишне 

таксе (члан 6. став 1. ове Одлуке), 

3. Не наплати боравишну таксу истовремено са 

наплатом услуге (члан 6. став 2. ове Одлуке), 

4. Средства од наплаћене боравишне таксе не 

уплати у прописаном року (члан 8. ове 

одлуке). 

 Новчаном казном од 5.000,00 до 10.000,00 

динара, казниће се одговорно лице у правном лицу 

које учини прекршај из става 1. овог члана. 

 Новчаном казном од 15.000,00 до 80.000,00 

динара, казниће се предузетник који учини 

прекршај из става 1. овог члана. 
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 Новчаном казном од 5.000,00 до 25.000,00 

динара казниће се физичко лице које пружа услуге 

смештаја, које учини прекршај из става 1. овог 

члана.  

 

Члан 11. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Врања“.  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана 

22.12.2017.године,број: 434-13/2017 

 

ПРЕДСЕДНИК,  

Александар Колић,с.р. 

 

776. 

 На основу чл. 52, чл. 53. чл.59. и чл. 66. ст. 5, 

6. и 7. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Србије“, број 129/07 и 83/14 - др. 

закон), чл. 41. Статута општине Трговиште („Слу-

жбени гласник општине Врања“, број 28/08 - пре-

чишћени текст), Скупштина општине Трговиште, на 

седници одржаној 20.12.2017. године, донела је  

 

 

О  Д  Л  У  К  У 

О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 

 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком, у оквиру права и дужности 

општине Трговиште, као јединице локалне 

самоуправе, уређују се надлежност, организација и 

начин рада, као и друга питања од значаја за рад 

Општинске управе општине Трговиште (у даљем 

тексту: Општинска управа).  

 

Члан 2. 

 Општинска управа образује се као 

јединствен орган (у даљем тексту: Општинска 

управа), који врши изворне послове општине 

Трговиште (у даљем тексту: Општина) утврђене 

Уставом, законом и статутом Општине Трговиште 

(у даљем тексту: Статут општине), као и законом 

поверене послове државне управе.  

 

Члан 3. 

 Седиште Општинске управе је у Трговишту, 

ул.Краља Петра I Карађорђевића бр.4.  

 

Члан 4. 

 Општинска управа има свој печат.  

 Печат Општинске управе је округлог облика 

са текстом који се исписује у конценричним 

круговима на српском језику ћириличким писмом: 

Република Србија – Општина Трговиште - 

Општинска управа, са грбом Републике Србије у 

средини.  

 

II НАЧЕЛА ДЕЛОВАЊА ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ 

 

1. Самосталност и законитост 

 

Члан 5. 

 Општинска управа је самостална у вршењу 

својих послова и обавља их на основу и у оквиру 

Устава, закона, Статута општине Трговиште и 

других прописа и општих аката.  

 Поред послова из изворне надлежности 

Општине, Општинској управи се законом може 

поверити обављање и појединих послова из оквира 

права и дужности Републике. За обављање 

поверених послова Република обезбеђује средства.  

 На запосленог у Општинској управи  нико не 

сме вршити утицај да нешто чини или не чини 

супротно прописимa. 

 

2. Стручност, непристрасност и политичка 

неутралност 

 

Члан 6. 

 Општинска управа поступа према правилима 

струке, непристрасно и политички неутрално.  

 Запослени у Општинској управи, у обављању 

прописаних послова, не могу се руководити својим 

политичким убеђењима, нити их могу изражавати и 

заступати, а дужни су да свакоме омогуће једнаку 

правну заштиту у остваривању права, обавеза и 

правних интереса.  

 

3. Делотворност у остваривању права странака 

 

Члан 7. 

 Општинска управа је дужна да странкама 

омогући брзо и делотворно остваривање њихових 

права и правних интереса.  

 

4. Сразмерност и поштовање странака 

 

Члан 8. 

 Када решава у управном поступку и 

предузима управне радње поверене законом, 

Општинска управа је дужна да користи она средства 

која су за странку најповољнија, ако се њима 

постиже сврха и циљ прописа.  
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 Општинска управа је дужна да поштује 

личност и достојанство странака.  

 

5. Јавност рада 

 

Члан 9. 

 Рад  Општинске управе је јаван и подложан 

контроли и критици грађана у складу са законом и 

Статутом општине. 

 Општинска управа је дужна да јавности 

омогући увид у свој рад у складу са законом којим 

се уређује слободан приступ информацијама од 

јавног значаја.  

 

III ПОСЛОВИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

Члан 10. 

  Општинска управа:  

 1. припрема нацрте прописа и других аката 

које доносе Скупштина општине Трговиште (у 

даљем тексту: Скупштина општине), председник 

општине Трговиште(у даљем тексту: председник 

општине) и Општинско веће општине Трговиште(у 

даљем тексту: Општинско веће);  

 2. извршава одлуке и друге акте Скупштине 

општине, председника општине  и Општинског 

већа;  

 3. решава у управном поступку у првом 

степену о правима и дужностима грађана, 

предузећа, установа и других организација у 

управним стварима из надлежности општине и 

извршава законе и друге прописе чије је 

извршавање поверено општини;  

 4. обавља послове управног надзора над 

извршавањем прописа и других општих аката 

Скупштине општине;  

 5. извршава законе и друге прописе чије је 

извршење поверено Општини; 

 6. обавља стручне и друге послове које 

утврди Скупштина општине, председник општине и 

Општинско веће, 

 7. прати и проучава стање у областима из 

свог делокруга и зависно од надлежности, сама 

предузима потребне мере или предлаже Скупштини 

општине, председнику општине и Општинском већу 

доношење прописа или предузимање других мера из 

њихове надлежности, подстиче и усмерава развој 

према плановима општине у областима из свог 

делокруга; 

 8. непосредно или преко својих 

организационих јединица доноси правилнике, 

наредбе и упутства којима се, у границама 

прописаним законом, одлуком, односно другим 

општим актом, разрађују поједине одредбе одлука 

или другог прописа, наређује понашање у ситуацији 

која има општи значај или одређује начин 

извршавања појединих одлука или других прописа; 

 9. води евиденцију и стара се о имовини која 

је јавна својина општине у складу са законом;  

 10. доставља извештај о свом раду на 

извршавању послова из надлежности Општине и 

поверених послова Скупштини општине, 

председнику општине и Општинском већу по 

потреби, а најмање једном годишње;  

 11. обавља и друге послове утврђене 

законом, актима органа Општине и другим 

прописима. 

 

IV УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА 

 

 Члан 11. 

 У оквиру Општинске управе образују се уну-

трашње организационе јединице за вршење сродних 

послова и Кабинет председник општине као посебна 

организациона јединица. 

Основна унутрашња организациона јединица 

је одељење. 

Ако природа и обим послова налажу, унутар 

основних унутрашњих организационих јединица 

могу се образовати уже организационе јединице: 

службе и одсеци, а унутар одсека – групе. 

 

Основне унутрашње организационе јединице 

 

Члан 12. 

Основне унутрашње организационе јединице су: 

1. Одељење за привреду и локакно-економски 

развој, буџет и финансије, имовинско правне 

и комунално стамбене послове, просторно 

планирање, урбанизам, грађевинарство и 

заштиту животне средине; скраћени назив: - 

''Одељење за привреду и финансије''  

2. Одељање за  инспекцијске послове и друш-

твене делатности; 

3.  Одељење за послове органа општине, општу 

управу и заједничке послове. 

 

Посебна организациона јединица 

Члан 13. 

 У Општинској управи се, као посебнa орга-

низационa јединицa, образује Кабинет председникa 

општине. 

Канцеларије 

 

Члан 14. 

 За обављање одређених послова из надлеж-

ности Општинске управе, посебно у вези са оства-

ривањем права грађана, локалног економског разво-

ја и капиталих инвестиција, реализације политике за 
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младе, могу се унутар основне организационе једи-

нице образовати канцеларије. 

 Канцеларије се могу образовати и у месним 

заједницама, као организациони облик Општинске 

управе за обављање послова из надлежности 

Општине. 

 

Јединствене стручне службе и посебне организа-

ције 

 

Члан 15. 

 Стручне службе и посебне организације 

образују се као јединствене стручне службе и посе-

бне организације. 

 

ОСНОВНЕ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ 

ЈЕДИНИЦЕ 

 

1. Одељење за привреду и локакно-економски 

развој, буџет и финансије, имовинско правне и 

комунално стамбене послове, просторно плани-

рање, урбанизам, грађевинарство и заштиту жи-

вотне средине 

 

Члан 16.  

 Одељење за привреду и локакно-

економски развој, буџет и финансије, имовинско 

правне и комунално стамбене послове, простор-

но планирање, урбанизам, грађевинарство и 

заштиту животне средине у оквиру своје 

надлежности обавља послове који се односе на: 

реализацију развојних пројеката од интереса за 

општину, представљање инвестиционих 

потенцијала општине и реализацију активности на 

привлачењу инвестиција; израда нормативних и 

других акта из области локалног економског 

развоја; старање о укупном привредном развоју 

општине; обављање управних и стручних послове у 

области привреде; подстицање и старање  о развоју 

туризма, старих заната, пољопривреде и осталих 

привредних грана; обављање пoслова 

категоризације туристичких објеката у складу са 

законом; вођење поступка промене намене 

пољопривредног у грађевинско земљиште; израда 

годишњег програм развоја пољопривреде и 

руралног развоја; израду годишњег програма 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног 

земљишта у државној својини; спровођење 

поступка давања у закуп пољопривредног 

земљишта у државној својини; израду општих и 

оперативних планова заштите од елементарних 

непогода; извештавање о пољопривредној 

производњи (сетва, жетва, јесењи радови); 

информисање индивидуалних пољопривредних 

произвођача и регистрованих пољопривредних 

газдинстава о актуелностима везаним за 

пољопривреду; утврђивање  водопривредних  

услова на територији општине; издавање 

водопривредних сагласности и водопривредних 

дозвола за објекте и радове у складу са законским 

овлашћењима општина;  подстицање 

предузетништва, малих и средњих предузећа у 

складу са законом и одлукама Скупштине општине; 

давање информација и пружање техничке помоћи 

правним лицима при реализацији пројеката, 

државних субвенција и кредита; обављање 

административних послова за Агенцију за 

привредне регистре и пружање помоћи локалним 

привредницима у регистрацији и пререгистрацији 

организационих облика; израда базе података, 

праћење, анализа и давање извештаја о стању и 

кретању привредних активности на територији 

општине; израду пројекције будућих кретања и 

предлагање стратегије за даљи развој; 

успостављање привредних контаката и старање о 

привлачењу нових инвеститора у општину; 

обављање стручних, административних, техничких 

и других послова на вођењу, координирању и 

сервисирању послова из области економског развоја 

општине; представљање могућности и услова за 

улагање у општину; организацију и учешће 

општине на разним промотивним манифестацијама, 

сајмовима и привредним изложбама; одржавање 

редовних контакта са републичким и другим 

институцијама које се баве унапређењем 

економског развоја и привлачењем инвестиција; 

представљања општине на регионалном, државном 

и међународном нивоу у активностима везаним за 

локални економски развој; креирање и организацију 

тренинг програма у складу са потребама привреде; 

сарадњу са Националном службом за запошљавање 

(НСЗ) у реализацији мера активне политике 

запошљавања; успостављљања контаката са 

међународним организацијама и донаторима; 

истраживање могућности за финасирање развојних 

програма;  припремање, управљање и реализација 

развојних пројеката и капиталних инвестиција у 

области јавне инфраструктуре; праћење  рада јавних 

предузећа, друштва капитала којима је општина 

оснивач или суоснивач или којима је поверено 

обављање комуналне делатности и давање 

мишљења о њиховим извештајима о раду; праћење 

рада јавних предузећа, јавних агенција, друштава 

капитала којима је општина оснивач или суоснивач 

у области пољопривреде, водопривреде, и других 

грана привреде и и давање мишљења о њиховим 

извештајима о раду; припремање нацрта одлука из 

своје надлежности; припремање нацрта стратегија и 

програме развоја општине; као и друге послове из 

свог делокруга. 



2832-Страна-Број -34-   „СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“  Понедељак,25.децембар.2017.године. 
  

 

Обавља послове који се односе на: израду 

нацрта буџета општине уз поштовање система 

јединствене буџетске класификације укључујући и 

програмску; припремање и достављање 

корисницима буџета упутства за припрему буџета 

са основним економским смерницама, као основом 

за израду предлога финансијских планова буџетских 

корисника, описом планиране политике, проценом 

прихода и примања и расхода и издатака, обимом 

средстава који може да садржи предлог 

финансијског плана буџетског корисника, 

поступком и динамиком припреме буџета; старање 

о поштовању календара буџета локалне власти; 

анализирање предлога финансијских планова 

буџетских корисника и контрола њихове 

усаглашености са упутством; припремање нацрта 

одлуке о измени и допуни буџета (ребаланса); 

израда предлога решења о привременом 

финансирању; обавештавање буџетских корисника 

о одобреним расположивим апропријацијама; 

припремање и утврђивање тромесечне, месечне и 

шестомесечне квоте; разматрање захтева за измену 

квоте; предлагање одлуек о привременој обустави 

извршења буџета буџетским корисницима; 

разматрање предлога Плана извршења буџета; 

доношење одлуке о измени Плана извршења буџета; 

разматрање захтева за преузимање обавеза; 

доношење решења о одборавању преусмеравања 

апропријација;  припремање нацрта решења о 

одобрењу средстава из текуће и сталне буџетске 

резерве; отварање консолидованог рачуна трезора за 

динарска и девизна средства,  подрачуна динарских 

и девизних средстава корисника јавних средстава и 

посебних наменских динарских рачуна корисника 

јавних средстава и осталих правних лицима и 

других субјеката који не припадају јавном сектору и 

који нису укључени у консолидовани рачун трезора; 

ближе уређивање начина коришћења средстава са 

подрачуна КРТ-а; извештавање о коришћењу 

средстава општине; старање о пласирању слободних 

новчаних средстава и обавештавање Управе за 

трезор; припремање захтева Министарству 

финансија за одобрење фискалног дефицита изнад 

10% прихода општине у текућој години са 

детаљним образложењем оправданости инвестиција 

због којих настаје прекорачење; анализу дугорочне 

одрживости дуга општине; вођење главне књиге 

трезора и осталих пословних књига са посебном 

евиднецијом за сваког директног и индиректног 

корисника буџетских средстава; вођење помоћних 

књигеа; припремање пројекције и праћење прилива 

прихода и извршења расхода на консолидованом 

рачуну буџета; управљање готовином; примање, 

завођење и контрола захтева за плаћање и трансфер 

средстава и захтеве за плате; управљање 

информационим системом у области финансија; 

израду периодичних извештаја и завршног рачуна 

консолидованог рачуна трезора; усаглашавање 

пословних књига са корисницима буџета, Управом 

за трезор и добављачима; припремање и 

извршавњеа плаћање; вршење мониторинга и 

евалуације финансијских планова по програмској 

методологији; управљање имовином (вођење 

евиденција о основним средствима и пословном 

простору; вршење интерних контролних поступка; 

обављање припремних радњи и других послова за 

спровођење прописа којима се уређује област 

финансирања општине;  припремање нацрта аката 

којим се утврђују стопе изворних прихода, као и 

начин и мерила за одређивање висине локалних 

такси и накнада и других изворних локалних 

прихода и припрема симулација и модела по 

појединим групама обвезника на основу 

предложеног нацрта; организовање јавне расправе и 

друге облике учешћа јавности у поступку прирпеме 

нацрта аката локалних изворних прихода.  

 Послови јавних набавки односе се на: 

истраживање тржишта и ефикасно планирање 

набавки; припрему плана набавки за кориснике 

буџетских средстава за које спроводи поступке 

јавних набавки у сарадњи са другим службама; 

обезбеђивање услова за економичну, ефикасну и 

транспарентну употребу јавних средстава и 

подстицања конкурентности и равноправности 

понуђача у поступцима јавних набавки; спровођење 

поступака јавних набавки по процедури прописаној 

законом; спровођење поступака јавних набавки по 

овлашћењу других наручилаца у складу са Законом 

о јавним набавкама; спровођење обједињених 

набавки за више наручилаца у складу са законом; 

објављивање огласа о јавним набавкама, конкурсне 

документације, обавештења и извештаја на Порталу 

јавних набавки; пружање консултанских услуга и 

стручне помоћи директним и индиректним  

корисницима буџетских средстава и понуђачима у 

поступцима јавних набавки; одређивање запослених 

који ће представљати општину/општина у 

поступцима јавних набавки које спроводе други 

наручиоци; прикупљање и евидентирање одређених 

података о поступцима јавних набавки и 

закљученим уговорима о јавним набавкама; вођење 

посебне евиденције о јавним набавкама мале 

вредности; састављање извештаја о закљученим 

уговорима о јавним набавкама велике и мале 

вредности и спроведеним поступцима; достављање 

у предвиђеном законском року наведених извештаја 

Управи за јавне набавке; праћење реализације 

закључених уговора о јавним набавкама; 

остваривање сарадње са органима и организацијама 

који у оквиру своје надлежности примењују 
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прописе из области јавних набавки; обављање 

других послова у складу са Законом о јавним 

набавкама и другим прописима којима се уређује 

област јавних набавки. 

 Послови локалне пореске администрације 

односе се на: пријем, обраду, контролу и унос 

података из пореских пријава; доношење решења о 

утврђивању обавеза по основу локалних јавних 

прихода за које није прописано да их сам порески 

обвезник утврђује; евидентирање утврђене пореске 

обавезе у пореском књиговодству локалне пореске 

администрације, у складу са прописима; књижење 

извршених уплата по основу локалних јавних 

прихода; канцеларијске и теренске пореске 

контроле законитости и правилности испуњавања 

пореске обавезе које се утврђују решењем локалне 

пореске администрације; обезбеђење наплате 

пореске обавезе; послове редовне и принудне 

наплате, одлагања плаћања пореског дуга; 

покретање поступка стечаја; подношења захтева за 

покретање пореског прекршајног поступка; 

достављање извештаја са доказима Пореској 

полицији, када постоје основи сумње да је извршено 

пореско кривично дело; послове првостепеног 

поступка по изјављеним жалбама пореских 

обвезника; вођење поновног поступка по 

поништеним управним актима; пружање правне 

помоћи надлежним организационим јединицама 

Пореске управе и другим организационим 

јединицама локалне пореске администрације; 

вођење јединственог пореског књиговодства за 

локалне јавне приходе; примену јединствених 

стандарда, дефиниција, класификација и 

номенклатура кодирања података и технику обраде 

у складу са јединственим информационим системом 

за локалне јавне приходе; припрему методолошких 

упутстава за једнообразну примену прописа из 

области локалних јавних прихода; давање 

бесплатних информација о пореским прописима из 

којих произилази пореска обавеза по основу 

локалних јавних прихода; издавање уверења и 

потврда и извештавање локалне самоуправе и 

Пореске управе у вези са локалним јавним 

приходима и остали послови у складу са законом и 

другим прописима којима се уређује ова област. 

 Води јединствене евиденције о имовини 

општине (грађевинско земљиште, пословни 

простор, станови и друга непокретна и покретна 

имовина),  прибавља исправе и остале доказе о 

праву коришћења и праву својине и врши упис свих 

прва јавне својине у евиденцију о упису 

непокретности и права на њима, врши процену 

вредности имовине, припрема и предлаже мере за 

рационално и економично управљање имовином, 

припрема нацрта свих одлука, уговора и других 

правних послова о прибављању, управљању, 

коришћењу и располагању имовином, води 

евиденцију о  закљученим уговорима и њиховом 

извршавању и обавља све друге правне радње у 

циљу њеног очувања и заштите. 

 Врши послове који се односе на уређивање и 

обезбеђивање материјалних и других услова за 

трајно обављање комуналних делатности и њихов 

развој (снабдевање водом за пиће, пречишћавање и 

одвођење атмосферских и отпадних вода, 

производњу и дистрибуцију топлотне енергије, 

управљање гробљима и погребне услуге, 

обезбеђивање јавног осветљења, одржавање и 

коришћење пијаца, паркова, зелених, рекреационих 

и других јавних површина, јавних паркиралишта, 

одржавање чистоће на површинама јавне намене, 

одржавање јавних зеленила, одржавање депоније, 

димничарске услуге, делатност зоохигијене и др.), 

уређује опште услове одржавања комуналног реда у 

општини,   учествује у припреми локалног плана 

управљања отпадом, стара се о одржавању 

стамбених зопштине и безбедности њиховог 

коришћења, обезбеђује средства за означавање 

назива насељених места, улица и тргова на 

територији општине.   

 Спроводи принудно исељење бесправно у-

сељених станова, води евиденцију скупштина ста-

нара стамбених зопштине на територији Општине и 

издаје уверења о формирању скупштине станара и 

избору председика;  припрема предлога решења, 

уговора и анекса уговора о откупу и закупу станова, 

врши послова у вези са преносом права закупа и 

замене станова, прати извршавање уговорних обаве-

за по основу закупа и откупа на рате, утврђивање 

откупне цене стана и ревалоризацију, покреће 

поступак за отказ уговора о закупу и раскид уговора 

о откупу стана, подноси захтеве за упис хипотеке у 

поступку откупа стана на рате до његове исплате у 

целини; води евиденцију о становима датим у закуп, 

о откупљеним становима и становима у поступку 

откупа на рате и евиденцију о закљученим уговори-

ма и анексима уговора, обавља контролу коришће-

ња стамбеног простора којим располаже Општина и 

грађевинско стање станова и стамбених зопштине; 

сарађује са надлежним комуналним и јавним преду-

зећима, инспекцијским службама и другим надлеж-

ним институцијама. 

Обавља послове који се односе на: издавање 

извода из урбанистичких планова; издавање инфор-

мација о локацији  и локацијских услова; прибав-

љање услова за пројектовање и прикључење на ко-

муналну инфраструктуру; прибављање других по-

себних услова од јавних предузећа, привредних 

друштава и установа имаоца јавних овлашћења,  

неопходних за израду локацијских услова зависно 
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од намене објекта; давање обавештења о намени 

простора и могућности општина по захтевима стра-

нака; сарадњу  са стручним службама, организаци-

јама и правним лицима из области урбанизма и гра-

ђевине за потребе рада органа општине и Одељења; 

издавање  грађевинских дозвола; издавање решења 

о одобрењу за изградњу, реконструкцију, адаптаци-

ју и санацију објеката; давање стручних мишљења у 

поступку издавања грађевинске дозволе и  одобре-

ња за изградњу у оквиру обједињене процедуре; 

обраду информација о појединим предметима. 

 Врши провере испуњености формалних 

услова за издавање грађевинске дозволе и да ли су 

подаци наведени у изводу из пројекта у складу са 

локацијским условима; да ли је идејни пројекат за 

прибављање решења о одобрењу за изградњу у 

складу са издатим  локацијским условима односно 

планом; старање о законитом вођењу поступка из-

давања одобрења; припремање извештаја о раду; 

обављање и друге задатака и послова из области 

припреме земљишта за грађење; издавање потврда 

за изграђене темеље објеката; доношење решења о 

припремним радовима и о пробном раду; издавање 

дозволе за коришћење објеката/употребне дозволе; 

издавање уверења о старости објеката; издавање 

уверења о етажирању објеката; вођење регистара 

издатих грађевинских дозвола и издатих употре-

бних дозвола; издавање уверења о чињеницама о 

којима води евиденцију; поступка легализације 

објеката; отуђења и давања у закуп грађевинског 

земљишта у јавној својини; утврђивање земљишта 

за редовну употребу објекта; доношења решења 

конверзије права коришћења у право својине на 

грађевинском земљишту уз накнаду; утврђивање 

престанка права својине; поступка експропријације. 

Спроводи поступке процене утицаја, процене 

утицаја затеченог стања и ажурирање студија о 

процени утицаја на животну средину;  поступа као 

заинтересовани орган код поступака процене утица-

ја пред надлежним органом аутономне покрајине и 

пред надлежним министарством; врши оцену и даје 

сагласност на извештаје о стратешкој процени ути-

цаја; обавља послове везане за заштиту ваздуха и 

заштиту од буке; издаје дозволе за сакупљање, 

транспорт, складиштење, третман и одлагање инер-

тног и неопасног отпада; издаје интегрисане дозво-

ле; врши ревизију издатих интегрисаних дозвола и 

ревизију услова у интегрисаној дозволи; издаје доз-

воле за обављање делатности промета и коришћења 

нарочито опасних хемикалија; припрема програме 

заштите животне средине и локалне акционе и са-

национе планове; сарађује са удружењима и органи-

зацијама цивилног сектора; спроводи активности за 

јачање свести о потреби заштите животне средине; 

припрема годишње извештаје и обавештава јавност 

о стању животне средине; води евиденције и 

доставља податке Агенцији за заштиту животне 

средине и министарству; врши послове заштите и 

унапређења природних добара и обавља друге 

послове везане за заштиту животне средине. 

 Врши припрему прописа и других аката које 

доносе органи општине из делокруга рада одељења  

и обавља друге послове у складу са законом, 

Статутом општине и другим прописима.  

 Одељење обавља и друге послове из своје 

надлежности. 

 

2. Одељење за инспекцијске послове и друштвене 

делатности  

 

Члан 17. 

Одељење за инспекцијске послове и друш-

твене делатности обавља послове који се односе 

на: надзор над применом Закона о планирању и 

изградњи и над применом других прописа и општих 

аката, стандарда, техничких норматива и норми 

квалитета, који се односе на пројектовање, грађење и 

реконструкцију објеката високоградње, нискоградња 

и других објеката, као и на извођење појединих 

грађевинских радова на тим објектима и грађење 

објеката на прописан начин;  праћење стања, 

предлагање мера и надзор над применом закона и 

подзаконских аката из области заштите животне 

средине, поступања са отпадним материјама, заштити 

од нејонизујућих зрачења, заштити природе, заштити 

од буке, поступању са хемикалијама, управљању 

отпадом и о процени утицаја на животну средину;  

доношење решења и налагање мера у области заштите 

животне средине и праћење њиховог спровођења;  

праћење  стања, предлагања мера и инспекцијски 

надзор над законитошћу рада правних лица које 

обављају комуналну делатност и инспекцијски надзор 

над поступањем предузетника и грађана у погледу 

придржавања закона, других прописа и општих аката; 

надзор  у области уређивања и одржавања објеката и 

јавних површина; јавну хигијену, надзор над 

уређењем Општине, јавних зелених површина, 

функционисањем јавне расвете, снабдевања насеља 

водом и одвођења отпадних вода, снабдевања 

електричном и топлотном енергијом, изношењем и 

депоновање смећа, сахрањивањем, одржавањем 

гробаља, рада кафилерија; надзор над вршењем 

димничарских услуга; надзор над обављањем  

делатности пијаца; надзор над одржавањем чистоће 

јавних површина, над раскопавањем улица и других 

јавних површина и друге послове комуналне хигијене; 

праћење  стања, предлагање мера и инспекцијски 

надзор над извршавањем закона и других прописа на 

одржавању, заштити, изградњи и реконструкцији 

локалних и некатегорисаних путева; надзор над 
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применом општинских одлука у којима се регулише 

саобраћај; надзор над  вршењем истовара и утовара 

робе из моторних возила; праћење стања, предлагање  

мера и инспекцијски надзор над законитиошћу у 

обављању друмског локалног превоза и то: 

ванлинијског превоза путника, линијског и 

ванлинијског превоза ствари, превоза за сопствене 

потребе лица и ствари и ауто-такси превоза; праћење 

стања, предлагање мера и инспекцијског надзора над 

радом установа у области предшколског васпитања и 

образовања, основног и средњег образовања; 

извршење извршних или коначних решења из 

делокруга Општинске управе; вођење  потребних 

евиденција; сарадњу са другим органима и 

организацијама ради међусобног обавештавања, 

размене података, пружања помоћи и заједничких 

мера и радњи од значаја за инспекцијски надзор, у 

циљу ефикаснијег обављања послова; пружање 

стручне помоћи, припрему документације, израду и 

ажурирање процене угрожености и планова заштите и 

спасавања који обухватају превентивне мере заштите 

којима се спречавају елементарне непогоде или 

ублажава њихово дејство; израду мера заштите и 

спасавања у случају непосредне опасности од 

елементарних непогода; предузимање мера 

ублажавања и отклањања непосредних последица од 

елементарних непогода; организацију цивилне 

заштите, успостављање интегрисаног система 

заштите и спасавања који би објединили све  

превентивне и оперативне мере заштите  живота и 

имовине грађана; предузимање мера и праћење 

реализације мера из планова одбране и планова за 

ванредне ситуације, посебно у делу предузимања 

превентивних мера и процене ризика; сагледавање 

последица штета насталих елементарном непогодом и 

другим ванредним догађајима; обављање стручних и 

административних послова за потребе Општинског 

штаба за ванредне ситуације и јединица цивилне 

заштите, припрема планова за одбрану и остваривање 

одбрамбених интереса у условима ратног и ванредног 

стања на територији Опшштине.  

Обавља послове који се односе на: праћење и 

обезбеђивање услова за функционисање и развој у 

области предшколског васпитања и образовања, 

основног и средњег образовања, културе, спорта, 

дечије и социјалне заштите, борачко-инвалидске 

заштите, јавног здравља и примарне здравствене 

заштите; програма и пројеката за младе; управне, 

планске, аналитичке и друге стручне послове из 

ових области; надзор над радом установа у 

друштвеним делатностима у којима је  оснивач 

Општина; праћење стања и остваривање програма 

рада и развоја установа; предлагање мера у циљу 

спровођења утврђене политике у овим областима; 

праћење спровођења прописа; вођење 

другостепеног поступка о правима из области 

социјалне заштите која су у надлежности Општине; 

стручне и административне послове за комисије из 

надлежности Одељења; предлагање одлуке о мрежи 

установа дечије и социјалне заштите, основног и 

средњег образовања; доношење програма мера и 

активности на унапређењу квалитета и развој 

облика и услуга социјалне заштите, у области 

ученичког и студентског стандарда; утврђивање 

права на ученичке и студентске стипендије и 

кредите, смештај у домове, опоравак, регресирање 

школарине; припрему предлоге општих и других 

аката, извештаја и анализа за потребе органа 

Општине; вођење управног поступка о праву на 

додатак на децу, родитељски додатак, накнаду 

зараде за време породиљског одсуства, одсуства са 

рада ради неге детета, одсуства са рада посебне неге 

детета, накнаду трошкова боравка у предшколској 

установи за децу без родитељског старања, децу 

ометену у развоју и децу из материјално угрожених 

породица; одлучивање у првом степену о 

признавању законом одређених права борцима, 

војним инвалидима и породицама палих бораца;  

инспекцијски надзор над радом установа у области 

предшколског васпитања и образовања, основног и 

средњег образовања; израду предлога одлуке о 

буџету Општине у делу који се односи на област 

друштвених делатности; припрему и утврђивање 

предлога финансијских планова за кориснике 

буџетских средстава из области основног и средњег 

образовања, друштвене бриге о деци, културе, 

физичке културе и спорта и социјалне заштите; 

контролу појединачних захтева за плаћање; 

распоређивање средстава корисницима у оквиру 

одобрених апропријација и квота; праћење 

извршења финансијских планова; предлагање 

промена у апропријацији и измену финансијских 

планова корисника буџета из области друштвених 

делатности.  

Врши припрему прописа и других аката које 

доносе органи општине из делокруга рада одељења  

и обавља друге послове у складу са законом, 

Статутом општине и другим прописима. 

 Одељење обавља и друге послове из своје 

надлежност. 

 

3.  Одељење за послове органа општине, општу 

управу и заједничке послове 

 

Члан 18. 

Одељење за послове органа општине, 

општу управу и заједничке послове обавља  

послове који се односе на: стручне и 

административно – техничке послове везане за 

одржавање седница Скупштине општине, рад 
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председника општине и седница Општинског већа и 

њихових радних тела;  обраду и чување свих 

изворних аката о раду органа општине;  обављање 

стручних послове који се односе на представке и 

предлоге грађана; уређење аката за издавање у 

"Службеном гласнику града Врања", координацију, 

припрему и ажурирање информација за потребе 

интернет презентације општине;  припрему 

информација и званичних саопштења органа 

Оппштине; унапређење организације рада и 

модернизацију општинске управе; организацију 

пријемне канцеларије, писарнице, архиве и доставне 

службе; лична стања грађана и матичарске послове;  

нормативно-правне послове; пружање правне 

помоћи грађанима; остваривање права и обавеза из 

радног односа запослених, именованих и 

постављених лица; контролу над применом прописа 

о канцеларијском пословању; вођење бирачког 

списка; стручне и административне послове за 

спровођење избора и организацију референдума; 

евиденцију радних књижица; праћење рада и 

пружање помоћи месним заједницама;  унапређење 

примене информационих технологија; одржавање и 

развој рачунарске и комуникационе мреже; 

администрирање базе података; одржавање и развој 

апликативног софтвера; организацију обуке 

запослених у Општинској управи, као и јавним 

предузећима и установама чији је оснивач општина; 

успостављање услове за развој и одржавње 

географског информациониог система (ГИС-а) у 

сарадњи са надлежним републичким и општинским 

органима и организацијама, као и јавним 

предузећима, са територије општине, чији је 

оснивач општина, односно Република. 

У оквиру Одељења се обављају послове који 

се односе на: коришћење биротехничких и других 

средстава опреме; коришћење, одржавање и 

обезбеђење зграде Општине и службених 

просторија: обезбеђивање превоза моторним 

возилима са и без возача и старање  о њиховом 

одржавању; одржавање чистоће пословних 

просторија;  умножавање материјала; 

дактилографске послове; организацију рада 

доставне службе; административно – техничке 

послове набавке материјала; ситног инвентара и 

основних средстава; обављање других сервисних 

послова за потребе органа општине. 

Врши припрему прописа и других аката које 

доносе органи општине из делокруга рада одељења  

и обавља друге послове у складу са законом, 

Статутом општине и другим прописима. 

 Одељење обавља и друге послове из своје 

надлежности. 

 

Члан 19. 

 У оквиру Одељења за општу управу, 

одређени послови из изворног делокруга Општине 

обављају се у следећим месним канцеларијама:  

1. Месна канцеларија Радовница, са седиштем у 

Радовници, за насељена места: Радовница, Пролесје, 

Црвени Град, Црна Река и Бабина Пољана. 

2. Месна канцеларија Доњи Стајевац, са 

седиштем у Доњи Стајевац, за насељена места: До-

њи Стајевац, Горњи Стајевац, Сурлица, , Голочевац 

и Нови Глог. 

3. Месна канцеларија Шајинце, са седиштем у 

Шајинцу, за насељена места: Шајинце, Црновце, 

Думбија, Шапранце,  Горновац и Марганце.  

4. Месна канцеларија Ново Село, са седиштем у 

Новом Селу, за насељена места: Ново Село, 

Барбаце, Мездраја, Петровац, Мала Река, Владовце, 

Шумата Трница и Рајчевац. 

  Месне канцеларије, о у складу са распоредом 

матичних подручја,  врше послове који се односе на 

лична стања грађана (вођење матичних књига и 

издавање извода и уверења, састављање 

смртовница, вршење пописа имовине...), издавање 

уверења о чињеницама, у складу са законом, 

послове пријемне канцеларије за Општинску 

управу, административно-техничке и друге послова 

за потребе зборова грађана, пружање стручне 

помоћи у поступку изјашњавања грађана за месни 

самодопринос, као и стручне помоћи месним 

заједницама, друге послове у складу са законом и 

општинским прописима. У месним канцеларијама 

могу се обављати одређени послови за друге органе, 

организације и установе, на основу уговора који 

закључује начелник Општинске управе, односно 

лице које он овласти, са представницима органа, 

организација и установа за које обављају послове. 

 

V ПОСЕБНА ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА 

 

Кабинет председника општине 

 

Члан 20. 

Кабинет председник општине је посебна 

организациона јединица која се образује за обављање 

саветодавних и протоколарних послова, послова за 

односе с јавношћу и административно-техничких 

послова који су значајни за рад председника општине. 

 У Кабинету председника општине може се 

засновати радни однос на одређено време док траје 

дужност председника општине (помоћници пред-

седника општине и друга лица која заснивају радни 

однос у Кабинету). 

 У Кабинету председника општине могу се, у 

складу са законом, поставити помоћници председ-

ника општине за поједине области: за урбанизам, 

спорт и културу, локални економски развој, кому-
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налну инфраструктуру, пољопривреду, заштиту жи-

вотне средине и друго. 

 Помоћници председника општине покрећу 

иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају миш-

љења у вези са питањима која су од значаја за развој 

у областима за која су постављени. 

 У Кабинету може бити постављено највише 

три помоћника председника општине“. 

 Помоћнике председника општине поставља и 

разрешава председник општине“. 

 Постављање помоћника се везује за трајање 

мандата председника општине. Истеком мандата 

или разрешењем председника општине престаје и 

мандат помоћника председника општине. 

 Услове које трабају да испуњавају председ-

ници општине утврђују се актом о унутрашњем у-

ређењу и систематизацији радних места Општинске 

управе.  

 

VI РУКОВОЂЕЊЕ ОПШТИНСКОМ 

УПРАВОМ 

 

Члан 21. 

 Општинском управом руководи начелник 

Општинске управе, као службеник на положају.  

 Начелник Општинске управе за свој рад и 

рад Општинске управе одговара Скупштини 

општине, председнику општине и Општинском 

већу, у складу са Статутом општине и овом 

Одлуком.  

 

Члан 22. 

 Начелника Општинске управе поставља 

Општинско веће, на основу јавног огласа, на 5 

година.  

 

Члан 23. 

 За начелника Општинске управе може бити 

постављено лице које има стечено високо образо-

вање из научне области правне науке на основним 

академским студијама у обиму од најмање 240 

ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер стру-

ковним студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студија-

ма, односно на основним студијама у трајању од 

најмање четири године или специјалистичким сту-

дијама на факултету, положен државни стручни 

испит, најмање пет година радног искуства у 

струци. 

Члан 24. 

 Начелник Општинске управе може да има 

заменика који га замењује у случају његове 

одсутности и спречености да обавља своју дужност.  

 Заменик начелника Општинске управе 

поставља се на исти начин и под истим условима 

као начелник Општинске управе.  

 Уколико није постављен начелник управе, 

као ни његов заменик, до постављења начелника 

управе, као и када начелник управе није у 

могућности да обавља дужност дуже од 30 дана, 

Веће може поставити вршиоца дужности - 

службеника који испуњава утврђене услове за радно 

место службеника на положају, који ће обављати 

послове начелника управе, најдуже на три месеца, 

без спровођења јавног конкурса. 

 

Члан 25. 

Општинско веће може разрешити начелника 

односно заменика начелника Општинске управе на 

образложен предлог најмање једне трећине чланова 

Општинског већа.  

 

Члан 26. 

 Начелник Општинске управе:  

1. представља и заступа општинску управу,  

2. организује, координира и усмерава рад 

Општинске управе и обезбеђује законито, 

ефикасно и стручно обављање послова из 

делокруга Општинске управе,  

3. доноси Правилник о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних 

места у Општинској управи, уз сагласност 

Општинског већа;  

4. доноси опште акте о радним односима, о 

дисциплинској одговорности запослених, о 

оцењивању запослених, о заштити на раду 

запослених и друга нормативна акта, у 

складу са законом;  

5. распоређује запослене у Општинској управи;  

6. решава о правима и обавезама из радно-

правних односа запослених у Општинској 

управи, у складу са законом;  

7. врши дисциплинска и друга овлашћења 

према запосленима у Општинској управи;  

8. подноси Председнику општине, Општинском 

већу и Скупштини општине извештај о раду 

Општинске управе;  

9. решава сукоб надлежности између 

унутрашњих организационих јединица 

Општинске управе;  

10. врши и друге послове који су му законом, 

Статутом општине и другим актима 

Општине стављени у надлежност.  

 

Члан 27. 

 Кабинетом председника општине руководи 

шеф кабинета, одељењем руководи руководилац 

одељења, одсеком руководи шеф одсека, канцелари-



2838-Страна-Број -34-   „СЛУЖБЕНИГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА“  Понедељак,25.децембар.2017.године. 
  

 

јом и Општинским услужним центром координатор 

канцеларије односно координатор Општинског 

услужног центра и групом руководилац групе. 

 

Члан 28. 

 Запослене распоређује начелник Општинске 

управе, а ближи услови за њихово распоређивање и 

премештај, утврђују се Правилником о унутрашњој 

организацији и систематизацији радних места у 

Општинској управи.  

 

Члан 29. 

 Начелник Општинске управе сазива 

колегијум руководилаца унутрашњих 

организационих јединица у циљу стварања услова 

за организовање и обезбеђивање законитог и 

ефикасног обављања послова Општинске управе.  

 Колегијум ради у седницама које сазива 

начелник Општинске управе.  

 По потреби, начелник Општинске управе 

може позвати и друга изабрана, именована или 

постављена лица, као и запослене у Општинској 

управи, да присуствују и учествују у раду 

колегијума.  

 

Члан 30. 

 Међусобни односи унутрашњих 

организационих јединица Општинске управе 

заснивају се на правима и дужностима утврђеним 

законом, Статутом општине и другим прописима.  

 Унутрашње организационе јединице 

Општинске управе дужне су да међусобно сарађују 

и да размењују потребне податке и обавештења 

неопходна за рад и реализацију послова.  

 

VII ОДНОСИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

1. Односи Општинске управе према другим 

органима Општине 

 

Члан 31.  

Однос Општинске управе према председнику 

општине и Скупштини Општине заснива се на 

правима и дужностима утврђеним законом, 

статутом општине и овом одлуком.  

Општинска управа је обавезна да председни-

ка општине и Скупштину Општине обавештава о 

вршењу послова, даје обавештења, објашњења, 

податке и предлоге из свог делокруга који су 

неопходни за рад председнику општине и 

Скупштине Општине.  

 

Члан 32.  

Однос Општинске управе према 

Општинском већу заснива се на правима и 

дужностима утврђеним законом, статутом општине 

и овом одлуком.  

Када у вршењу надзора над радом 

Општинске управе утврди да поједина акта нису у 

складу са законом, Статутом Општине или одлуком 

Скупштине Општине, Општинско веће може да их 

укине или поништи, уз налог да се донесу нови 

акти, у складу са законом.  

Уколико Општинска управа не поступи по 

налогу и не донесе нове акте, може се покренути 

питање одговорности запосленог који је непосредно 

радио на доношењу акта, или одговорности 

руководиоца.  

 

2. Односи Општинске управе према грађанима, 

предузећима и установама 

 

Члан 33. 

 Запослени у Општинској управи су дужни да 

грађанима и правним лицима у законом прописаном 

поступку омогуће несметано, благовремено и 

ефикасно остваривање њихових права и обавеза, да 

им дају потребна обавештења, упутства или 

податке, да поштују достојанство тих лица и да 

чувају углед Општинске управе.  

 

VIII ПРАВНИ АКТИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

Члан 34. 

 Општинска управа доноси правне акте на 

основу закона и других прописа.  

 Правним актима Општинске управе не могу 

се за грађане и правна лица утврђивати права и 

обавезе која нису заснована на закону.  

 

Члан 35. 

 Општинска управа доноси правилнике, 

упутства, наредбе, решења и закључке.  

 Правилником се разрађују поједине одредбе 

закона и других прописа.  

 Упутством се прописује начин рада и 

вршења појединих послова Општинске управе.  

 Наредбом се, ради извршавања појединих 

одредаба закона и других прописа, наређује или 

забрањује поступање у одређеној ситуацији која има 

општи значај.  

 Решењем се одлучује о појединим управним 

и другим појединачним питањима, у складу са 

законом и другим прописима.  

 Закључком се, у складу са прописима, 

уређују правила о начину рада и поступања 

Општинске управе и њених унутрашњих 

организационих јединица.  

 

Члан 36. 
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 У поступку пред Општинском управом у 

коме се решава о правима и обавезама грађана и 

правних лица, примењују се одредбе Закона о 

општем управном поступку.  

 Општинско веће решава у управном 

поступку у другом степену о правима и обавезама 

грађана, предузећа и установа и других 

организација из изворног делокруга општине.  

 

IX ИЗУЗЕЋЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА И ЈАВНОСТ 

РАДА 

 

Члан 37. 

 О изузећу службеног лица у Општинској 

управи одлучује начелник Општинске управе.  

 О изузећу начелника Општинске управе 

одлучује Општинско веће.  

 

Члан 38. 

 Рад Општинске управе доступан је јавности, 

у складу са законом.  

 Јавност рада Општинска управа обезбеђује 

давањем информација средствима јавног 

информисања, издавањем службених публикација, 

извештавањем Председника општине, Скупштине 

општине и Општинског већа о свом раду и на други 

начин, утврђен законом и другим прописима.  

 Општинска управа ће ускратити давање 

информација ако њена садржина представља 

државну, војну, службену или пословну тајну.  

 О давању, односно ускраћивању давања 

информација о раду Општинске управе одлучује 

начелник Општинске управе.  

 

X РАДНИ ОДНОСИ У ОПШТИНСКОЈ 

УПРАВИ И СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 

Члан 39. 

 Послове Општинске управе који се односе на 

остваривање права и обавеза грађана и правних 

лица могу обављати лица која имају прописану 

школску спрему, положен државни стручни испит, 

посебан стручни испит прописан законом и 

потребно радно искуство у струци.  

 

Члан 40. 

 У погледу права обавеза и дужности 

запослених лица у Општинској управи, примењују 

се одредбе закона и других прописа који важе за 

запослене у јединицама локалне самоуправе. 

 Звања запослених лица и услови за њихово 

стицање, коефицијенти за утврђивање плата, као и 

за распоређивање и премештај запослених, утврђују 

се посебним актима, у складу са прописима који се 

примењују на запослене у јединицама локалне 

самоуправе.  

Члан 41. 

 О правима, обавезама и одговорностима 

запослених у Општинској управи одлучује начелник 

Општинске управе.  

 Акт којим се одлучује о правима, обавезама 

и одговорностима службеника из радног односа 

доноси се у форми решења сагласно закону којим се 

уређује управни поступа. 

 Против решења из става 2. овог члана може 

се изјавити жалба Жалбеној комисији у року од 8 

дана од дана достављања решења, ако законом није 

одређен краћи рок. 

 Жалбену комисију образује Општинско веће 

као колегијални орган који одлучује у другом сте-

пену по жалбама службеника.  

 Жалбена комисија је дужна да одлучи о жал-

би у року од 15 дана од њеног пријема ако законом 

није другачије одређено. 

 Против одлуке Жалбене комисије може се 

покренути управни спор. 

 

Члан 42. 

 Одлуку о распореду радног времена 

запослених у Општинској управи доноси начелник 

Општинске управе.  

Члан 43. 

 Средства за финансирање послова 

Општинске управе обезбеђују се из буџета Општине 

и буџета Републике Србије за поверене послове, као 

и из осталих прихода, у складу са законом.  

 Општинска управа остварује приходе у 

складу са законом и они се уносе у буџет Општине.  

 

XI  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 44.  

Даном ступања на снагу ове Одлуке, 

настављају са радом постојеће организационе 

јединице и руководиоци организационих јединица и 

организационих делова организационих јединица 

Општинске управе до доношења акта о унутрашњој 

организацији и систематизацији Општинске управе, 

у складу са одредбама ове Одлуке.  

Акт о унутрашњој организацији и 

систематизацији радних места у Општинској 

управи, распоређивање запослених и закључивање 

уговора о раду са намештеницима којима се 

наставља њихов радни однос, извршиће се након 

ступања на снагу ове одлуке. 

 

Члан 45. 

Запослени у Општинској управи, који остану 

нераспоређени, остварују права у складу са  
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Законом о запосленима у аутономним покрајинама 

и јединицама локалне самоуправе (“Сл.Гласник 

РС”, број 21/16). 

 

Члан 46. 

На питања која нису регулисана овом 

Одлуком непосредно се примењују одредбе закона 

и других прописа којима се уређује организација и 

рад општинске управе.  

 

Члан 47. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да 

важи Одлука о организацији Општинске управе 

општине Трговиште ("Службени гласник града 

Врања", број 44/2016).  

 

Члан 48.  

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику града Врања”. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана 

22.12.2017.године,број: 110-25/2017 

 

 

ПРЕДСЕДНИК,  

Александар Колић,с.р. 

 

 

777. 

 На основу члана 20. став 1. тачка 4. члана 32. 

став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/14), члана 

6. став 1. тачка 2. и члана 9.  Закона о финансирању 

локалне самоуправе ( „Службени гласник РС“, бр. 

62/06, 47/11, 93/12 99/13 – усклађени дин. изн., 

125/14 - усклађени дин. изн и 95/15 - усклађени дин. 

изн.,) члана 25. став 1. тачке 2) таксе, подтачке 2. 

Закона о буџетском систему („Службени гласник 

РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 – 

испр., 108/13, 142/14, 68/15 –др. Закон и 103/15) 

члана 15. став 1. тачка 5. члана 41. став 1. тачка 3,  

Статута општине  Трговиште (''Службени гласник 

Пчињског округа“, бр. 28/08), Скупштина општине 

Трговиште, на седници одржаној дана22.12.2017 

године,  донела је 

 

 

О Д Л У К У 

О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ 

ТАКСАМА ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком уводе се општинске 

административне таксе (у даљем тексту: таксе), за 

списе и радње у изворним пословима које обавља 

општина, у износима прописаним Тарифом 

локалних административних такси, која је саставни 

део ове Одлуке (у даљем тексту: тарифа). 

 

Члан 2. 

 Обвезник Таксе (у даљем тексту: обвезник) је 

подносилац захтева, односно поднеска којим се 

поступак покреће, односно врши радња прописана 

Тарифом. 

  Ако за прописану таксу постоји више обвез-

ника, њихова обавеза је солидарна. 

Ако записник замењује захтев, односно поднесак из 

става 1. овог члана, за који се плаћа такса, обвезник 

је давалац изјаве на записник. 

 

Члан 3. 

 Административна такса (у даљем тексту: 

такса) не може се наплатити ако Таксеном 

тарифом није прописана, нити се може наплатити у 

износу већем или мањем од прописаног. 

 

Члан 4. 

 Ако тарифом није другчије прописано, так-

сена обавеза настаје: 

1. За поднеске – у тренутку када се предају, а за 

захтеве дате на записник – када се записник 

састави; 

2. За решења, дозволе и друге исправе – у тре-

нутку подношења захтева за њихово издава-

ње; 

3. За управне радње – у тренутку подношења 

захтева за извршење тих радњи. 

 

Члан 5. 

 Такса се плаћа у тренутку настанка таксене 

обавезе, ако овом одлуком није друкчије прописано. 

 

Члан 6. 

 Ако је тарифом прописано да се такса плаћа 

према вредности предмета, основица за обрачун 

таксе је вредност назначена у предмету, односно 

захтеву или поднеску којим се покреће поступак. 

 Ако вредност предмета није назначена у 

захтеву, односно поднеску или је назначена мања 

вредност од стварне, вредност предмета из става 1. 

овог члана утврдиће решењем орган односно орга-

низациона јединица општинске управе која води 

поступак. 

Члан 7. 

 Ако се на захтев обвезника по поднетом 

захтеву, односно у поступку издаје решење, испра-

ва, документ или писмено у више примерака, за 

други и сваки следећи плаћа се такса као за препис, 

која не може бити већа од таксе за први примерак. 

 

Члан 8. 
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 Ако у поступку један или више обвезника 

поднесу више захтева који имају исти правни основ, 

а доноси се једно решење, такса се плаћа за сваки 

појединачни захтев, ако Тарифом није друкчије 

одређено. 

 

Члан 9. 

 Такса се плаћа у прописаном новчаном изно-

су. 

 Ако се такса плаћа у новцу, обвезник је ду-

жан да приложи одговарајући доказ да је таксу пла-

тио. 

 

Члан 10. 

 У решењу или другој исправи за коју је такса 

плаћена, означава се да је такса плаћена, износ таксе 

који је плаћен и тарифни број по којем је такса пла-

ћена. 

 

Члан 11. 

 Ако обвезник непосредно поднесе нетакси-

ран или недовољно таксиран захтев или поднесак, 

одговорно лице органа надлежног за пријем захтева 

или поднеска затражиће од обвезника да плати про-

писану таксу у року од десет дана од дана подно-

шења захтева или поднеска и упозорити га на 

последице неплаћања таксе, о чему се на поднетом 

захтеву, односно поднеску сачињава забелешка. 

 Ако нетаксиран или недовољно таксиран 

захтев или поднесак, односно други спис стигне 

поштом, одговорно лице органа, односно општин-

ске управе, надлежног за одлучивање о захтеву, од-

носно поднеску позваће обвезника писменом опо-

меном да, у року од  десет дана дана пријема опо-

мене, плати прописану таксу и таксу за опомену и 

упозорити га на последице неплаћања таксе. 

 Ако обвезник уплати таксу у року из става 1. 

и 2. овог члана, сматра се да је захтев, односно под-

несак од почетка уредно таксиран. 

 Ако обвезник не уплати таксу из става 1. и 2. 

овог члана наплата таксе и опомене из става 2. овог 

члана врши се пре уручења затраженог решења или 

друге исправе, односно пре саопштења обвезника да 

је радња извршена. 

 Ако обвезник из става 1. и 2. овог члана не 

поднесе доказ да је прописана такса, као и такса за 

опомену, уплаћена, надлежна организациона једи-

ница општинске управе у чијој надлежности је 

наплата таксе, ће обавестити обвезника када спис 

буде донет, односно радња извршена и, ако таксе не 

буду уплаћене и доказ о томе достављен надлежном 

органу, покренути поступак принудне наплате у 

складу са одредбама Закона о пореском поступку и 

пореској администрацији. 

 

Члан 12. 

 Наплата таксе за захтеве, поднеске или друге 

списе који нетаксирани или недовољно таксирани 

стигну из иностранства, врши се пре уручења 

затраженог решења или друге исправе, односно пре 

саопштења обвезнику да је радња извршена. 

 

Члан 13. 

           Такса се плаћа на рачун: 840 – 742251843 – 

73. 

 

Члан 14. 

 У погледу начина плаћања таксе преко 

дипломатско – конзуларног представништва Репу-

блике Србије, сходно се примењују одредбе закона 

којим се уређује плаћање републичких администра-

тивних такси. 

 У погледу повраћаја, камате, принудне 

наплате, застарелости и осталог што није посебно 

прописано овом одлуком, сходно се примењују 

прописи којима се уређује порески поступак и поре-

ска администрација. 

 

Члан 15. 

 Ослобађају се плаћања таксе: 

1. органи, организације и институције Републи-

ке Србије; 

2. органи и организације аутономне покрајине и 

локалне самоуправе; 

3. организације обавезног социјалног осигура-

ња; 

4. Црвени крст Србије; 

5. Цркве и верске заједнице, регистроване у 

складу са Законом о црквама и верским за-

једницама 

6. Јавна предузећа и установе чији је оснивач 

Скупштина општине Трговиште и месне за-

једнице. 

 

Члан 16. 

 Не плаћа се такса за: 

1. списе и радње у поступцима који се воде по 

службеној дужности; 

2. списе и радње у поступку за повраћај више 

или погрешно плаћених јавних прихода,  

3. списе и радње у поступку за исправљање 

грешака у решењима, другим исправама и 

службеним евиденцијама; 

4. пријаве и прилоге уз њих за утврђивање јав-

них прихода, списе и радње у поступку за 

утврђивање смањења катастарског прихода 

због елементарних  непогода, биљних боле-

сти, штеточина и других ванредних догађаја, 

као и списе и радње за остваривање законом 
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прописаних пореских подстицаја и ослобо-

ђења код плаћања јавних прихода; 

5. списе и радње за остваривање права из оба-

везног социјалног осигурања, друштвене 

бриге о деци, социјалне заштите, борачко-

инвалидске заштите и заштите цивилних 

инвалида рата, односно права у складу са 

прописима којима се уређује финансијска 

подршка породици са децом; 

6. списе и радње у вези са предшколским и 

школским васпитањем и образовањем, обра-

зовањем студената, стручним усавршавањем, 

односно преквалификацијом; 

7. списе и радње у вези са регулисањем војне 

обавезе; 

8. списе и радње у поступку за сахрањивање; 

9. поднеске упућене органима за представке и 

притужбе; 

10. списе и радње у поступку за заснивање рад-

ног односа и остваривања права по том осно-

ву; 

11. списе и радње за које је ослобођење од пла-

ћања таксе уређено међународним уговором; 

12. списе и радње за које је ослобођење од пла-

ћања таксе посебно прописано Тарифом; 

13. за потврду о пријему захтева 

14. за потврду о правоснажности или извршно-

стикоја се ставља на управни акт. 

 

Члан 17. 

 Ако је поступак покренут на захтев више 

обвезника, од којих су неки ослобођени плаћања 

таксе, таксу у том поступку плаћа обвезник који 

није ослобођен плаћања таксе. 

 

Члан 18. 

 Страни држављани под условом реципроци-

тета имају право и обавезе по овој одлуци 

као и држављани Републике Србије. 

 

Члан 19. 

 У решењу, исправи, документу или писме-

ном, који се издаје без плаћања таксе мора се озна-

чити сврха издавања и основ ослобађења од плаћа-

ња таксе. 

 

Члан 20. 

 О извршењу ове одлуке стараће се Општин-

ска управа општине Трговиште. 

 

Члан 21. 

 Ступањем на снагу ове одлуке престаје да 

важи Одлука о висини општинских административ-

них такси бр.434-13/2016 од 20.12.2016.године 

(„Службени гласник града Врања“, бр. 41/2016). 

 

Члан 22. 

 Ова одлука ступа на снагу даном доношења и 

објавиће се  у „Службеном гласнику града Врања“, 

а примењује се од 01.01.2018. године. 

 

ТАРИФА 

ОПШТИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ 

ТАКСИ 

 

Тарифни број 1. 

Захтеви 

Редни 

бр. 

 

Опис 

Износ у 

РСД 

1. За захтев, молбу, предлог, при-

јаву и други поднесак ако овом 

одлуком није другачије пропи-

сано  

110,00 

2. Захтев за дававање тумачења, 

објашњења, односно мишљења 

о примени општинских пропи-

са 

1.000,00 

3. За издавање уверења ЛПА за 

физичка лица 
300,00 

4.  За издавање уверења ЛПА за 

правна лица 
2.000,00 

 

Напомена: Такса по овом тарифном броју не плаћа 

се за накнадне поднеске којима странка захтева са-

мо брже поступање по раније поднетом захтеву, 

односно поднеску. 

Такса из тачке 1. овог тарифног броја не плаћа се за 

захтеве за остваривање права на премије (подстица-

је пољопривредне производње). 

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за захтев, 

када је издавање списа, односно вршење радње по 

том захтеву ослобођено плаћање таксе у складу са 

овом одлуком. 

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за захтев 

за приступ информацијама од јавног значаја, у 

складу са законом којим се уређује приступп 

информацијама од јавног значаја. 

 

Тарифни број 2. 

Правни лекови 

Редни 

бр. 
Опис 

Износ у 

РСД 

1. За жалбу против решења који 

доноси Општинска управа и 

ЛПА 

320,00 

2. 
За уложене ванредне правне 

лекове 

2000,0 

0 

 

Тарифни број 3. 
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Решења и Уверења 

Редни 

бр. 

 

Опис 

Износ 

у РСД 

1. За сва решења која доноси орган 

из Тарифног броја 1. за које 

није прописана посебна такса 

450,00 

2. За сва уверења и потврде које 

издаје Општинска управа, ако 

овом одлуком није другачије 

прописано 

300,00 

 

Тарифни број 4. 

Препис и разгледање списа 

Редни 

бр. 
Опис 

Износ 

у РСД 

1.  

За препис акта, односно списа, 

код органа, по полутабаку ори-

гинала 

300,00 

2.  

За разгледање архивираних 

службених списа за сваки запо-

чети сат 

300,00 

Тарифни број 5. 

Опомена 

Редни 

бр. 

Опис Износ 

у РСД 

1. За опомену којом се обвезник 

позива да плати таксу 
250,00 

 

Тарифни број 6. 

За списе и радње из области урбанизма и грађе-

винских послова 

Редни 

бр. 
Опис 

Износ у 

РСД 

1.  Информација о локацији 3.500,00 

2.  Локацијски услови за објекте 

(осим објеката линијске и 

комуналне инфраструктуре) 

 

         до 100 m2 3.900,00 

         од 101 до 200 m2 6.000,00 

         од 201 до 400 m2 10.000,00 

         од 401 до 800 m2 14.000,00 

         од 801 до 2.000 m2 30.000,00 

         од 2.001 до 5.000 m2 40.000,00 

3. 

 Локацијски услови за 

изградњу линијске и кому-

налне инфраструктуре до 

1000 m 

35.000,00 

4. 

 Локацијски услови за 

изградњу линијске и кому-

налне инфраструктуре преко 

1000 m 

45.000,00 

5.  Приговор     450,00 

6.  Потврда пројекта парцела-   5.000,00 

ције и препарцелације до 2 

ha 

         од 2,0 до 5,0 ha 10.000,00 

         од 5,0 до 10,0 ha 15.000,00 

         преко 10,0 ha 20.000,00 

7. 
Потврда урбанистичког про-

јекта за комплекс 

 

         до 2.0 ha   5.000,00 

         од 2,0 до 5,0 ha 10.000,00 

         од 5,0 до 10,0 ha 15.000,00 

 Преко 10,0 ha 20.000,00 

 

Напомена: Под тачком 2. обухваћени су објекти 

дефинисани чланом 2. тачка 22. Закона о планирању 

и изградњи. Под тачком 3. и 4. обухваћена је линиј-

ска комунална инфраструктура дефинисана чланом 

тач. 26. и 27. Закон о планирању и изградњи. 

Приговор из тачке 5. односи се на обавештења о 

одбијању потврђивања урбанистичког пројекта, 

пројекта парцелације и препарцелације и на издате 

локацијске услове и закључке о одбацивању захтева 

за издавање локацијских услова. 

 

Тарифни број 7. 

Списи и радње у области саобраћаја и комунал-

них послова 

Редни 

бр. 

Опис Износ у 

РСД 

1. За издавање акта о испуњено-

сти услова за обављање ауто-

такси превоза путника по во-

зилу 

3.000,00 

2. За естетски преглед возила 

издавање решења једанпут 

годишње, као и за свако ново 

возило 

500,00 

3. За издавање такси дозволе 1.000,00 

4. 

За решење о заузећу јавне 

површине постављањем гра-

ђевинских машина, опреме и 

грађевинског материјала за 

време извођења грађевинских 

радова 

 

5. За решење за раскопавање 

јавних површина  
500,00 

6. За решење о евиденцији реда 

вожње у линијском саобраћају 
5.100,00 

 

Тарифни број 8. 

Списи и радње у области имовинских и правних 

послова 

Редни 

бр. 
Опис 

Износ у 

РСД 

1. Решења и друга акта која се 3.000,00 
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доносе на основу Одлуке о 

грађевинском земљишту (о-

туђење, давање у закуп, 

размена, деоба грађевинског 

земљишта 

2.  Решење о конверзији права 

коришћења грађевинског 

земљишта у право својине уз 

накнаду 

5.000,00 

3.  Решење о одређивању зем-

љишта за редовну употребу 

објекта у посебнимм случаје-

вима 

5.000,00 

 

Тарифни број 9. 

Остали списи и радње 

Редни 

бр. 

Опис Износ у 

РСД 

1. За обављање закључења бра-

ка: 

 

 У службеним просторијама у 

редовно радно време 

општинске управе 

500,00 

 У службеним просторијама 

ван радног времена 

1.200,00 

 Ван Трговишта, односно  ван 

седишта месних  канцеларија 

по захтеву странке 

2.000,00 

2. За издавање извода из МК 

рођених, венчаних и умрлих 

на обрасцима о Женевској 

конвенцији 

2.000,00 

3. За издавање уверења о 

држављанству 

150,00 

4. За издавање извода из МК 

рођених, венчаних и умрлих 

150,00 

5. Накнадни упис у матичне 

књиге 

2.650,00 

6. За доношење решења о 

промени име,презимена у 

МКР,МКВ,КД 

2.650,00 

7. За издавање дупликата 

решења  

450,00 

8. За оверу изјаве и овлашћења 

у једном примерку по 

потпису 

300,00 

9. За оверу рукописа, потписа и 

фотокопија по табаку 

300,00 

10. За оверу уговора по потпису  300,00 

11. За оверу пуномоћја  300,00 

12. За оверу или раскид уговора 

о раду 

200,00 

13. За подношење предлога за 

испражњење стана и предају 

400,00 

стана 

14. Надокнаду коју врши 

Општинска управа на проце-

ну утицаја на животну среди-

ну 

4.300,00 

15.  За издавање решења о 

промени намене 

пољопривредног земљишта 

3.000,00 

16. Утврђивање услова водопри-

вреде са изласком на терен 
1.650,00 

17. 

Такса за упис стамбене зајед-

нице у Регистар стамб. зајед-

ница 

300,00 

18. 

Такса за доношење решења о 

регистрацији стамбене зајед-

нице 

300,00 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана 

22.12.2017.године,број: 434-14/2017 

 

ПРЕДСЕДНИК,  

Александар Колић,с.р. 

 

 

778. 

На основу члана 32. Став 1. Тачка 13, Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник Репу-

блике Србије“, 129/07) члана 6., став 1. тачке 3. и 

члана 11.-18. Закона о финансирању локалне самоу-

праве („Службени гласник Републике Србије“, 

бр.62/06, 47/11 и 93/2012), члана 25. став 1. тачке 2-

таксе, подтачке 2. Закона о буџетском систему 

(„Сл.Гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 

92/12) и члана 41. Статута општине Трговиште 

(„Службени гласник Пчињског округа“, број 28/08), 

Скупштина општине Трговиште, на седници одржа-

ној дана 20.12.2017.године, донела је 

 

 

О Д Л У К У  

О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 

 

Члан 1. 

Овом одлуком уводе се локалне комуналне 

таксе за коришћење права, предмета и услуга на 

територији општине Трговиште за 2018. годину. 

  

Члан 2. 

Обвезник локалне комуналне таксе је кори-

сник права, предмета и услуга за чије је коришћење 

прописано плаћање локалне комуналне таксе. 

Члан 3. 
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Таксена обавеза из члана 1. ове Одлуке 

настаје даном почетка коришћења права, предмета и 

услуга за чије је коришћење прописано плаћање 

локалне комуналне таксе и траје док траје ко-

ришћење права, предмета или услуге. 

 

Члан 4. 

Овом одлуком регулише се комунална такса 

на подручју општине Трговиште и то:  

1) Истицање фирме на пословном простору 

2)Држање моторних друмских и прикључних 

возила, осим пољопривредних возила и машина 

3) Изградња грађевинских објеката 

 

Члан 5. 

Утврђивање, наплату и контролу локалних 

комуналних такси врши Општинска управа преко 

локалне пореске администрације, ако таксеном та-

рифом није другачије прописано. 

Средства наплаћена од локалне комуналне 

таксе су приходи Буџета општине Трговиште. 

 

Члан 6. 

У свему осталом што није прописано овом 

одлуком и Таксеном тарифом примењиваће се не-

посредно одредбе Закона о финансирању локалне 

самоуправе, Закона о управном поступку и Закона о 

пореском поступку и пореској администрацији. 

 

 

 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од да-

на објављивања у „Службеном гласнику Града 

Врања“, а примењиваће се од 01.01.2018.године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана 

22.12.2017.године,број: 434-12/2017 

 

ПРЕДСЕДНИК,  

Александар Колић,с.р. 

 

Т А К С Е Н А   Т А Р И Ф А  

 

Тарифни број 1. 

За истицање фирме на пословним простори-

јама плаћа се такса у годишњем износу: 

Правна лица која су према закону којим се у-

ређује рачуноводство разврстана у средња правна 

лица, као и предузетници и мала правна лица која 

имају годишњи приход преко 50.000.000 динара 

(осим предузетника и правних лица која обављају 

делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; 

производње и трговине нафтом и дериватима од 

нафте; производње и трговине на велико дуванским 

производима; производње цемента; поштанских, 

мобилних и телефонских услуга; електропривреде; 

казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пру-

жања коцкарских услуга и ноћних барова и диско-

тека), фирмарину плаћају на годишњем нивоу две 

просечне зараде. 

Правна лица која су према закону којим се у-

ређује рачуноводство разврстана у велика правна 

лица (осим правних лица која обављају делатности: 

банкарства; осигурања имовине и лица; производње 

и трговине нафтом и дериватима нафте; производње 

и трговине на велико дуванских производима; про-

изводње цемента; поштанских, мобилних и теле-

фонских услуга; електропривреде; казина, коцкар-

ница, кладионица, бинго сала и пружања коцкар-

ских услуга и ноћних барова и дискотека), фирма-

рину плаћају на годишњем нивоу три просечне за-

раде. 

Правна лица која су према закону којим се у-

ређује рачуноводство разврстана у велика, средња и 

мала правна лица, у смислу закона којим се уређује 

рачуноводство и предузетници, а обављају делатно-

сти банкарства; осигурања имовине и лица; произ-

водње и трговине на велико дуванских производи-

ма; производње цемента; електропривреде; казина, 

коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања 

коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека, 

фирмарину плаћају на годишњем нивоу десет про-

сечних зарада. 

Под просечном зарадом, у смислу ст.1., 2. и 3. 

овог члана сматра се просечна зарада по запосленом 

остварена на територији јединице локалне самоу-

праве у периоду јануар-август, године која претходи 

години за коју се остварује фирмарина, према пода-

цима републичког органа надлежог за послове ста-

тистике. 

НАПОМЕНА: Утврђени износ локалне комуналне 

таксе у годишњем износу, обвезник је дужан да 

плаћа квартално (до 15.02., 15.05., 15.08. и 15.11.). 

Доспеле а неизмирене обавезе, обвезник је дужан да 

уплати у року од 15 дана од дана достављања ре-

шења. 

Такса из овог тарифног број уплаћује се на 

рачун буџета општине Трговиште број 840-

716111843-35 са позивом на број 97-контролни број 

по ПИБ-у обвезника–102–ПИБ обвезника. 

ОСЛОБАЂАЊА:  

Таксу на фирму не плаћају државни органи, 

органи локалне самоуправе, установе у области јав-

них служби, предузећа и установе чији је оснивач 

Општина Трговиште. 

Ослобођени су плаћања локалних комунал-

них такси из овог тарифног броја обвезници који 

имају статус мировања (привремена одјава) за време 

трајања мировања (привремене одјаве). Статус ми-

ровања (привремене одјаве) доказује се решењем 
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Агенције за привредне регистре о привременој одја-

ви обављања делатности. 

Новоосновани обвезници, правна лица и 

радње, који су регистровани за обављање производ-

не делатности, ослобађају се обавезе плаћања кому-

налне таксе из овог броја у првој години од оснива-

ња. Новооснованим се не сматрају обвезници који 

врше пререгистрацију сходно Закону о привредним 

друштвима и Закону о регистрацији привредних 

субјеката, као и обвезници који врше статусне про-

мене. 

Обвезници који у текућој години запосле 20 

радника, ослобађају се плаћања ове таксе у целом 

износу, уколико запосле 10 радника, такса им се 

умањује за 50%, при чему радни однос са новозапо-

сленим радницима мора да буде на период од 24 

месеца, што се доказује Уговором о раду. 

 

Тарифни број 2. 

1) за теретна возила 

- за камионе до 2т носивости .......... 750 дин. 

- за комионе од 2т до 5т носивости... 1.000 дин. 

- за камионе од 5т до 12т носивости

 1.750 дин.  

- за камионе преко 12т носивости ..2.500 дин. 

2) за теретне и радне приколице (за 

пут.аутомобиле)....................................250 дин. 

3) за путничка возила 

- до 1.150cm3..........................................250 дин. 

- преко 1.150 cm3 до 1.300 cm3............500 дин. 

- преко 1.300 cm3 до 1.600 cm3............750 дин. 

- преко 1.600 cm3 до 2.000 cm3 ......... 1.000 дин. 

- преко 2.000 cm3 до 3.000 cm3 ......... 1.500 дин. 

- преко 3.000 cm3 ................................ 2.500 дин. 

4) за мотоцикле 

- до 125 cm3............................................200 дин. 

- преко 125 cm3 до 250 cm3 .................. 300 дин. 

- преко 250 cm3 до 500 cm3 .................. 500 дин. 

- преко 500 cm3 до 1.200 cm3 ............... 600 дин. 

- преко 1.200 cm3 ................................... 750 дин. 

5) за аутобусе и комби бусеве по регистро-

ваном седишту.................................................. 25 дин. 

6) за прикључна возила: теретне приколи-

це, полуприколице и специјалне теретне прико-

лице за превоз одређених врста тер 

- 1т носивости.........................................200 дин. 

- од 1т до 5т носивости .........................350 дин. 

- од 5т до 10т носвости .......................... 475 дин. 

- од 10т до 12т носивости ..................... 650 дин. 

- носивости преко 12т ........................ 1.000 дин. 

7) за вучна возила (тегљаче) 

- чија је снага мотора до 66 киловата .. 750 дин. 

- чија је снага мотора од 66 до 96 киловата

 1.000 дин. 

 - чија је снага мотора од 96 до 132 киловата           

1.250 дин. 

- чија је снага мотора од 132 до 177 киловата

 1.500 дин. 

- чија је снага мотора преко 177 киловата ........  

2.000 дин. 

8) за радна возила, специјална адаптирана 

возила за превоз реквизита  за  путујуће забаве, 

радње и атестирана специјална возила  

за превоз пчела ............................................... 500 дин. 

Комунална такса по овом тарифном броју 

плаћа се приликом регистрације возила, а орган који 

региструје моторно, друмско и прикључно возило 

не може их регистровати док се не уплати комунал-

на такса по овом тарифном броју. 

Комунална такса по овом тарифном броју не 

плаћа се за возила Војске Србије, полиције, сани-

тетска возила, возила за градску чистоћу, возила 

ватрогасних јединица, возила ратних војних инва-

лида и инвалида рада преко 60% инвалидности. 

Такса из овог тарифног број уплаћује се на 

рачун Буџета општине Трговиште број 840-

714513843-04 са позивом на број 97-83-102 или са 

позивом на број 97-контролни број по ПИБ-у обвез-

ника-102-ПИБ обвезника. 

 

Тарифни број 3. 

3.1. За коришћење тротоара или другог јавног 

простора у пословне сврхе, плаћа се такса у днев-

ном износу, за сваки цели или започети квадратни 

метар заузете површине у износу од ............... 37 дин. 

3.2. За обављање делатности која се повреме-

но обавља ван сталног седишта радње, на вашарима, 

прославама и слично, плаћа се такса у дневном 

износу, за сваки цели или започети квадратни метар 

заузете површине у износу од ........................ 200 дин. 

3.3. За коришћење тротоара или другог јавног 

простора у пословне сврхе, осим продаје штампе, 

књига и других публикација, производа старих и 

уметничких заната и домаће радиности плаћа се 

такса у дневном износу, за сваки цели или започети 

квадратни метар заузете површине за: 

- приређивање изложбе, циркус, друге објекте 

забаве ...............................................................180 дин. 

- репетитор за телекомуникације........120 дин. 

- пољопривредни производи, дрва и остало . 48 

дин. 

- уређаји за продају сладоледа, кремова, алко-

холних  

и безалкохолних пића .............................36 дин. 

- за заузимање од стране угоститељских орга-

низација .............................................................. 40 дин. 

- репетитор за ТВ  .................................... 29 дин. 

- трафостанице ......................................... 65 дин. 
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- електрични нисконапонски, телефонски, 

КДС,  стубови за  

пренос каблова и опреме кабловске телевизије 

и  

телекомуникациони уређаји и стубови и дале-

ководи ................................................................. 24 дин. 

- цевоводи.................................................15 дин. 

- подземни каблови ................................. 40 дин. 

НАПОМЕНА: Обвезник таксе из овог тари-

фног броја је правно лице, предузетник или физичко 

лице које користи тротоар или другу јавну површи-

ну и простор. Одељење за привреду и финансије – 

локална пореска администрација издаје решење о 

висини таксе на основу одговарајућег акта урбани-

стичко – грађевинске службе или комуналне 

инспекције. 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

779. 

На основу чл. 24, а у вези са чл. 6. Закона о 

јавном окупљању („Службени гласник РС“, број 

6/16, и чл 32. ст. 1. тач. 6. Закона о локалној самоу-

прави („Службени гласник РС“ , број 129/07, 83/14 – 

др. закон и 101/16 – др. закон ) и чл. 41. Статута 

општине Трговиште („Службени гласник Пчињског 

округа“ бр. 28/08), Скупштина општине Трговиште 

на седници одржаној 20.12.2017. године, донела је  

 

О Д Л У К У 

О ЈАВНОМ ОКУПЉАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ  

ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком, у складу са Законом о јавном 

окупљању ( у даљем тексту: закон), одређују се 

места на територији општине Трговиште на којима 

није дозвољено јавно окупљање ( у даљем тексту: 

окупљање).  

 

Члан 2. 

Под окупљањем, у смислу закона и ове одлу-

ке, сматра се окупљање више од 20 лица ради одр-

жавања, остваривања и промовисања државних, 

политичких, социјалних и националних уверења и 

циљева, као и други облици окупљања којима је 

сврха  остваривање верских, културних, хуманитар-

них, спортских, забавних и других интереса. 

Члан 3. 

Окупљање није дозвољено на месту на којем 

због карактеристика самог места или његове посе-

бне намене, прети опасност од наступања угрожа-

вања безбедности људи и имовине, јавног здравља, 

морала, права  других или безбедности Републике 

Србије.  

 Под местом из става 1. овог члана, у смислу 

ове одлуке, сматра се простор испред здравствених 

установа, школа, предшколских установа, објеката 

водоснабдевања, у зони  заштите изворишта водо-

снадбевања, као и простор испред објеката од стра-

тешког и посебног значаја за одбрану и безбедност 

Републике Србије.  

 Окупљање није дозвољено и на местима на 

којима се одржавањем окупљања крше људска и 

мањинска права и слободе других, угрожава морал 

или на местима која су затворена за јавност.  

  

Члан 4. 

 Окупљање на отвореном простору, изузев 

простора из чл. 3. ове одлуке, пријављује се Мини-

старству унутрашњих послова – Полицијској  ста-

ници у Трговишту.  

 Одржавање окупљања пријављује се подно-

шењем писане пријаве од стране организатора о-

купљања, лично, препорученом пошиљком или е-

лектронским путем.  

 Пријава се подноси најкасније пет дана пре 

времена одређеног за почетак одржавања окупља-

ња.  

Члан 5. 

На питања која нису уређена овом одлуком 

непосредно се примењују одредбе Закона о јавном 

окупљању.  

Члан 6. 

 Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Пчињског 

округа“,  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана 

22.12.2017.године,број:06-76/2017 

 

ПРЕДСЕДНИК,  

Александар Колић,с.р. 

780. 

 На основу члана 5. став 3., члана 6. став 3. и 

4., члана 7а став 3., 4. и 7. и члана 11. Закона о поре-

зима на имовину („Службени гласник Републике 

Србије“, број 26/2001, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 

5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 и 

47/2013), члана 36. Закона о изменама и допунама 

Закона о порезима на имовину („Службени гласник 

Републике Србије“, број 47/2013), члана 7. и 8. За-

кона о финансирању локалне самоуправе („Службе-

ни гласник Републике Србије“, број 62/2006, 

47/2011 и 93/2012) и члана 41. Статута општине 

Трговиште („Службени гласник Пчињског округа“ 

бр.28/08),  Скупштина општине Трговиште, на сед-

ници одржаној дана 20.12.2017.. године, донела је 
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ОДЛУКУ 

О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ПОРЕЗА НА 

ИМОВИНУ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ 

ТРГОВИШТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

Овом одлуком се утврђују елементи пореза на 

имовину на територији општине Трговиште и то: 

стопе за обрачун пореза на имовину обвезника који 

води пословне књиге и за обвезника који не води 

пословне књиге; зоне, са назнаком зоне која се сма-

тра најопремљенијом на територији општине Трго-

виште; коефицијентима за утврђивање основице 

пореза на имовину за непокретности обвезника који 

води пословне књиге у случају из члана 6. став 8. 

Закона о порезима на имовину; стопа амортизације 

на вредност непокретности која је предмет пореза 

на имовину за обвезника који не води пословне 

књиге. 

Члан 2.  

Стопе пореза на имовину у општини Трговиш-

те износе: 

1. На права на непокретности пореског обвезника 

који води пословне књиге – 0,4% 

2. На права на земљишту код обвезника који не во-

ди пословне књиге – 0,2% 

3. На права на непокретности пореског обвезника 

који не води пословне књиге, осим на земљишту: 

НА ПОРЕСКУ ОСНО-

ВИЦУ 

ПЛАЋА СЕ НА ИМЕ 

ПОРЕЗА 

(1) до 10.000.000 дина-

ра 
0,4 

(2) од 10.000.000 дина-

ра до 25.000.000 дина-

ра 

Порез из подтачке (1) + 

0,60 %  

на износ преко 

10.000.000 динара 

(3) од 25.000.000 дина-

ра до 50.000.000 дина-

ра 

Порез из подтачке (2) + 

1,00 %  

на износ преко 

25.000.000 динара 

(4) преко 50.000.000 

динара 

Порез из подтачке (3) + 

2,00 %  

на износ преко 

50.000.000 динара 

 

Члан 3. 

За потребе утврђивања просечне цене ква-

дратног метра одговарајућих непокретности као 

елемената за утврђивање основице пореза на имо-

вину, територију општине Трговиште чине три зоне, 

опредељене према комуналној опремљености из 

члана 6. став 3. Закона о порезима на имовину и то: 

ПРВА ЗОНА: Обухвата Трговиште – град – 

најопремљенија зона са насељима Воденичиште, 

Жабљак, Селиште, Бутроњица, Матина Ливада, Би-

љева Ливада до Големе Долине која се улива у Коз-

једолску реку. 

ДРУГА ЗОНА: Обухвата центре Месних за-

једница и то:  

- МЗ Ново Село, од моста којим се прелази ре-

ка Пчиња и иде у махалу Ново Село узводно до 

Мездрајског потока захватајући махале Стуб и Ву-

канци; 

- МЗ Шајинце, од Чергарског Дола који се у-

лива у реку Пчињу узводно до Попове Ливаде; 

- МЗ Доњи Стајевац, од улива Козлске реке у 

реку Трипушницу, до Поповог Дола 

 - МЗ Радовница, од Чардине Воденице узвод-

но Долином реке Трипушнице  до улива Рајковског 

потока у Црвеноградску реку, затим захвата насе-

љена места уз Пролесечку реку, потез Базовица, 

потез Селска река до улива Магурске реке; 

ТРЕЋА ЗОНА: Чине непокретности у селима 

на територији Општине Трговиште.  

 

Члан 4. 

Стопа амортизације за коју се умањује утврђе-

на вредност непокретности обвезника који не води 

пословне књиге, а која је предмет пореза на имови-

ну, осим за земљиште, у општини Трговиште изно-

си 1% годишње применом пропорционалне методе, 

а највише 40 %, почев од истека сваке календарске 

године у односу на годину у којој је извршена 

изградња, односно последња реконструкција објек-

та. 

 

Члан 5. 

1. Овом одлуком уводи се обавеза подношења 

пореских пријава за утврђивање пореза на имовину 

на непокретности које се налазе на територији 

општине Трговиште 

2. Обвезници пореза на имовину који не воде 

пословне књиге, којима је пореска обавеза за непо-

кретности које се налазе на територији општине 

Трговиште, настала до 31. децембра 2017. године, 

дужни су да од 01. јануара 2018. године до 31. марта 

2018. године поднесу пореске пријаве за ту имови-

ну, што укључује и имовину за коју пореска пријава 

није поднета. 

3. Пореска пријава из става тачке 1. овог члана 

подноси се на одговарајућем обрасцу. 

4. Лице из члана 6. тачке 2. ове одлуке које не 

поднесе пореску пријаву у складу са чланом 6. став 

1. и 2. ове одлуке, казниће се за прекршај новчаном 

казном у складу са законом којим се уређују поре-

ски поступак и пореска администрација. 
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Члан 6. 

Одредбе ове одлуке спроводиће Општинска 

управа Трговиште, локална пореска администраци-

ја. 

 

Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику Града Врања“, 

а примењује се од 01.01.2018. године. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана 

22.12.2017.године,број:433-5/2017 

 

ПРЕДСЕДНИК,  

Александар Колић,с.р. 

 

781. 

На основу члана 100. став 5. Закона о заштити 

животне средине („Службени гласник РС“, 

бр.135/04, 36/09, 72/09 и 43/11), члана 20. став 1. 

тачке 11 и члана 1. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“ бр.129/2007) и члана 41. 

Статута општине Трговиште („Службени гласник 

Пчињског округа“ бр.28/2008), Скупштина општине 

Трговиште, на седници одржаној дана20.12.2017.. 

године, донела је 

 

ПРОГРАМ 

КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ 

ФОНДАЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

I 

Овим Програмом утврђују се планирани при-

ходи и намена коришћења средстава за активности 

које се планирају у области заштите и унапређења 

животне средине. 

За реализацију овог Програма планирају се 

средства из буџета општине Трговиште у укупном 

износу од 4.000.000,00 динара а како је то предви-

ђено у буџету Општине за 2018. годину.  

 

II 

Средства из тачке 1. став 2. овог Програма ко-

ристиће за: 

1. Подстицајне, превентивне, санационе 

програме и пројекте - 300.000,00 динара 

Планира се финансијска и стручна помоћ у 

реализацији пројекта програма и то: 

- уређење зелених површина на територији 

Општине, 

- мере заштите животне средине у ванредним 

ситуацијама, изазване хемијским удесима, као и 

друге подстицајне, превентивне и санационе про-

граме и пројекте за чијом се реализацијом укаже 

потреба. 

Ови програми и пројекти биће реализовани у 

складу са решењима и обавезама проистеклим из 

Закона о заштити животне средине и у сарадњи са 

другим институцијама са територије општине Трго-

виште. 

Средства наведена о овом ставу распоређиваће 

се на основу појединачног акта председника 

Општине, а на основу поднетих захтева надлежних 

предузећа и институција са територије општине 

Трговиште, као и предлог надлежне службе 

Општинске управе општине Трговиште. 

2. Едукативни програми и јачање свести о 

значају заштите животне средине - 200.000,00 

динара 

У циљу подизања нивоа образовања, јачања 

свести и популаризације заштите животне средине, 

Општинска управа општине Трговиште, надлежна 

служба за заштиту животне средине ће, средствима 

у укупном износу од 200.000,00 динара, у сарадњи 

са другим субјектима, организовати или учествова-

ти у предавањима, семинарима, трибинама, скупо-

вима, манифестацијама из области заштите и уна-

пређења животне средине и обележавања значајних 

датума и догађаја: 

- Сајмови заштите животне средине, 

- Дани планете Земље, 

- Светски дан заштите животне средине. 

Средства наведена у овом ставу распоређива-

ће се на основу поднетих захтева за суфинансирање 

од стране образовних установа, јавних предузећа и 

институција са територије општине Трговиште. Акт 

о додели средстава за суфинансирање из ове пози-

ције доноси начелник Општинске управе на основу 

предлога надлежне Службе за заштиту животне 

средине. 

3. Пројекат санације депоније – 

3.400.000,00 динара 

Планира се реализацијa пројекта санације и 

рекултивације постојећих и неуређених депонија, 

као и регулација постојећег отпада. 

4. Информисање и објављивање података 

о стању и квалитету животне средине – 

100.000,00 динара 

Радиће се на обавештавању јавности о стању 

животне средине путем средстава јавног информи-

сања. 

 

III 

Финансирање, односно суфинансирање актив-

ности из овог Програма, вршиће се у зависности од 

прилива средстава прикупљених у складу са прили-

вом наменских уступљених средстава у складу са 

Законом о заштити животне средине („Службени 

гласник РС“ 135/04). 
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IV 

Када се приходи не остварују у планираном 

износу, председник Општине Трговиште утврђује 

приоритетне активности, на предлог надлежне 

Службе за заштиту животне средине. 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ, дана 

22.12.2017.године,број:401-177/2017 

 

ПРЕДСЕДНИК,  

Александар Колић,с.р. 

 

ИСПРАВКА 

 У „Службеном гласнику града Врања“, број 

41/2016 од 22.12.2016. године, објављњна је Одлука 

о локалним комуналним таксама са таксеном тари-

фом у којој се поткрала техничка грешка па се даје  

Исправка 

На страни 2671 у Таксеној тарифи број 3 стоји 

–Трафостанице..................................................40.дин. 

–Електрични нисконапонски, телефонски, КДС, 

стубови за пренос каблова и опреме кабловске теле-

визије и телекомуникационих уређаја и стубови и 

далеководи.......................................................15.дин. 

 а треба 

–Трафостанице..................................................55.дин. 

–Електрични нисконапонски, телефонски, КДС, 

стубови за пренос каблова и опреме кабловске теле-

визије и телекомуникационих уређаја и стубови и 

далеководи......................................................15.дин. 

 

Скупштина општине  

Трговиште 

 

САДРЖАЈ 

 

 
 

ТРГОВИШТЕ 

773.    ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ ОБУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ  

           ЗА 2017. ГОДИНУ......................................................................................................................................................2773 

774.    ОДЛУКУ А  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ................................................................2774 

775.    ОДЛУКА О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ.......................................................................................................................2827 

776.    ОДЛУКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ.......................................2829 

777.    ОДЛУКА О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА ЗА 2018. ГОДИНУ…………………..2840 

778.    ОДЛУКА  О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА.....................................................................................2844 

779.    ОДЛУКА  О ЈАВНОМ ОКУПЉАЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ......................................2847 

780.    ОДЛУКА  О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ  

           ТРГОВИШТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ.............................................................................................................................2848 

781.    ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА БУЏЕТСКОГ ФОНДАЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

           ЗА 2018. ГОДИНУ......................................................................................................................................................2849 

Издавач: Скупштина града Врања - Одељање за послове Скупштине града, Ул. Краља Милана бр. 1 

Главни и одговорни уредник: Марко Тричковић - секретар Скупштине града Врања, тех. уредник  Владица Митић 

Уређује: Одељање за послове Скупштине града 

Телефон: 017/402-389, факс: 017/421-576, жиро рачун:840-742341843-24 , поз. на број: 97-47114, извршење буџета СГ 

Врање 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


