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Godina: XVIII
Broj: 7/2019

Prijepoqe,
27.09.2019.

Besplatan primerak
Glasnik izlazi na srpskom i

bosanskom jeziku

Godina: XVIII
Broj: 7/2019

Prijepolje,
27.09.2019.

Besplatan primerak
Glasnik izlazi na srpskom i

bosanskom jeziku

 На основу члана  44. Закона о буџетском  
систему систему („Службени гласник РС“, 
број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 
93/2012, 62/2013, 63/2013- исправка, 108/2013, 
142/2014, 68/2015-др.закон,103/2015,99/2016, 
113/2017,95/2018 и 31/2019), члана 32. Закона 
о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ број 
129/07, 83/14-др.закон,101/2016-др.закон и 
47/2018), члана 42. Статута општине Пријепоље 
(„Сл.гласник општине Пријепоље“, број 3/2019) 
и Одлуке о Буџету општине Пријепоље за 
2019.годину од 25.12.2018.године („Сл.гласник 
општине Пријепоље бр 9/2018),) на предлог 
Општинског  већа, Скупштина  општине  
Пријепоље, на  седници  одржаној, 26.09.2019.
године, доноси

                     
О Д Л У К У

О  ИЗМЕНАМА  И  ДОПУНАМА  
ОДЛУКЕ  О  БУЏЕТУ  ОПШТИНЕ  

ПРИЈЕПОЉЕ
ЗА  2019. ГОДИНУ  -  РЕБАЛАНС   

БРОЈ   1.

Члан 1.

 Одлуком  о  измени  и  допуни  Одлуке  о  
буџету  општине Пријепоље за 2019. годину, 
Ребаланс 1. мења  се  члан 1 ,Одлуке о Буџету 
општине Пријепоље за 2019.годину („Службени 
гласник општине Пријепоље  бр. 9  од  25.12.2018) 
тако што се  брише  постојећа табела на страни 1 
и  додаје   нова:

 Na osnovu člana  44. Zakona o budžetskom  sis-
temu sistemu („Službeni glasnik RS“, broj 54/2009, 
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 
63/2013- ispravka, 108/2013, 142/2014, 68/2015-
dr.zakon,103/2015,99/2016, 113/2017,95/2018 
i 31/2019), člana 32. Zakona o lokalnoj samou-
pravi („Sl.glasnik RS“ broj 129/07, 83/14-dr.
zakon,101/2016-dr.zakon i 47/2018), člana 42. 
Statuta opštine Prijepolje („Sl.glasnik opštine Prije-
polje“, broj 3/2019) i Odluke o Budžetu opštine Pri-
jepolje za 2019.godinu od 25.12.2018.godine („Sl.
glasnik opštine Prijepolje br 9/2018),) na predlog 
Opštinskog  veća, Skupština  opštine  Prijepolje, na  
sednici  održanoj, 26.09.2019.godine, donosi

                     

O D L U K U
O  IZMENAMA  I  DOPUNAMA  OD-

LUKE  O  BUDŽETU  OPŠTINE  PRIJE-
POLJE

ZA  2019. GODINU  -  REBALANS   
BROJ   1.

Član 1.

 Odlukom  o  izmeni  i  dopuni  Odluke  o  
budžetu  opštine Prijepolje za 2019. godinu, Re-
balans 1. menja  se  član 1 ,Odluke o Budžetu 
opštine Prijepolje za 2019.godinu („Službeni glas-
nik opštine Prijepolje  br. 9  od  25.12.2018) tako 
što se  briše  postojeća tabela na strani 1 i  dodaje   
nova:
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Члан  2.  
 
Брише се табела расхода по програмима и додаје нова табела
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Član  2.  
        
Briše se tabela rashoda po programima i dodaje nova tabela
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Члан  3.

 Члан  5.  Мења се  и додаје се нова  табела капиталних расхода, и  код  капитлних  расхода мења 
се износ капиталних   пројеката
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Član  3.

 Član  5.  Menja se  i dodaje se nova  tabela kapitalnih rashoda, i  kod  kapitlnih  rashoda menja se iznos 
kapitalnih   projekata
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Члан 4.

 У члану 4.мењају се следећи износи расхода, посебни део   и   укупни    расходи   и   додају табеле 
истих пре Ребаланса  1. и после Ребаланса  1.
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Član 4.

 U članu 4.menjaju se sledeći iznosi rashoda, posebni deo   i   ukupni    rashodi   i   dodaju tabele istih 
pre Rebalansa  1. i posle Rebalansa  1.
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ПРОГРАМ  1.
                   
  Страна 23,24 програм бр1. Становање, 
урбанизам и просторно планирање, позиција 
211, економска класификација  541земњиште,  
смањује   се  са   9.000.000    на  0 динара  код  
колоне средстава из буџета, као и колони укупних 
средстава,као и укупна вредност програма   1 са 
9.000.000 динара на 0 динара

ПРОГРАМ  2.

 Страна 24,25  програм     бр 2. Комунална 
делатност, позиција 197, економска класи-
фикација 511 Зграда и грађевинска делатност,  
смањује   се  са   27.270.000    на    5.270. 000  
динара  код  колоне средстава из буџета, као и 
колони укупних средстава.укупна вредноост 
програма мења се са 73.970.000 динара на 
54,470,000 динара.

ПРОГРАМ 4.развој туризма

 Страна 32,33,34 програм бр4. Раѕвој туризма 
позиција157, економска класификација  411 
плате,додаци,накнаде запослених,  повећаваа 
са са   се  2.133.189 на 4.371.350 динара  код  
колоне средстава из буџета, као и колони 
укупних средстава,позиција 158 економска 
класификација 412 социјални доприноси на терет 
послодавца мењају са са  382.776на778.167дин.
позиција 165 економска  класификација 424  
специјалиѕоване услугесредстава мења се са 
600.000 на 1.340.000код  колоне средстава из 
буџета, као и колоне   укупних средстава
позиција 166 економска  класификација 425 
текуче одрзавање износ средстава мења се 
са 100.000 на 120.000код  колоне средстава из 
буџета, као и колоне   укупних средстава
позиција 167 економска  класификација 
426 материјалсредстава мења се са590,.000 
на570.000код  колоне средстава из буџета, као и 
колоне   укупних средстава
износ срдстава мења се са 620.000 на 600.000
позиција 168 економска  класификација 465  
остале дотације мења се са 284.600на 574.766на 
1.340.000код  колоне средстава из буџета, као и 
колоне   укупних средстава
позиција 172 економска  класификација 483  
новчане каѕне  по решењу судова средстава мења 
се са 100.000 на 60.000код  колоне средстава из 
буџета, као и колоне   укупних средстава
позиција 173 економска  класификација 485 
накнаде стете   средстава мења се са 2.000.000 
на 1.300.000код  колоне средстава из буџета, као 
и колоне   укупних средстава

PROGRAM  1.
                   
  Strana 23,24 program br1. Stanovanje, urbani-
zam i prostorno planiranje, pozicija 211, ekonom-
ska klasifi kacija  541zemnjište,  smanjuje   se  sa   
9.000.000    na  0 dinara  kod  kolone sredstava iz 
budžeta, kao i koloni ukupnih sredstava,kao i uku-
pna vrednost programa   1 sa 9.000.000 dinara na 0 
dinara

PROGRAM  2.

 Strana 24,25  program     br2. Komunalna de-
latnost, pozicija 197, ekonomska klasifi kacija  511 
Zgrada i građevinska delatnost,  smanjuje   se sa 
27.270.000 na 5.270. 000  dinara  kod  ko-lone sred-
stava iz budžeta, kao i koloni ukupnih sredstava.
ukupna vrednoost programa menja se sa 73.970.000 
dinara na 54,470,000 dinara.

PROGRAM 4.razvoj turizma

 Strana 32,33,34 program br4. Raѕvoj tu-
rizma pozicija157, ekonomska klasifi kacija  411 
plate,dodaci,naknade zaposlenih,  povećavaa sa 
sa   se  2.133.189 na 4.371.350 dinara  kod  kolo-
ne sredstava iz budžeta, kao i koloni ukupnih 
sredstava,pozicija 158 ekonomska klasifi kacija 412 
socijalni doprinosi na teret poslodavca menjaju sa 
sa  382.776na778.167din.
pozicija 165 ekonomska  klasifi kacija 424  
specijaliѕovane uslugesredstava menja se sa 600.000 
na 1.340.000kod  kolone sredstava iz budžeta, kao i 
kolone   ukupnih sredstava
pozicija 166 ekonomska  klasifi kacija 425 tekuče 
odrzavanje iznos sredstava menja se sa 100.000 
na 120.000kod  kolone sredstava iz budžeta, kao i 
kolone   ukupnih sredstava
pozicija 167 ekonomska  klasifi kacija 426 materi-
jalsredstava menja se sa590,.000 na570.000kod  
kolone sredstava iz budžeta, kao i kolone   ukupnih 
sredstava
iznos srdstava menja se sa 620.000 na 600.000
pozicija 168 ekonomska  klasifi kacija 465  os-
tale dotacije menja se sa 284.600na 574.766na 
1.340.000kod  kolone sredstava iz budžeta, kao i 
kolone   ukupnih sredstava
pozicija 172 ekonomska  klasifi kacija 483  novčane 
kaѕne  po rešenju sudova sredstava menja se sa 
100.000 na 60.000kod  kolone sredstava iz budžeta, 
kao i kolone   ukupnih sredstava
pozicija 173 ekonomska  klasifi kacija 485 na-
knade stete   sredstava menja se sa 2.000.000 na 
1.300.000kod  kolone sredstava iz budžeta, kao i 
kolone   ukupnih sredstava
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ПРОГРАМ 7.

 Страна  25,26  програм  број 7 саобраћај и 
саобраћајна инфраструктура, редни број 75, 
економска класификација 511, смањује  се   за 
238.549,740динара, на 229,558,075 динара код 
буџетских средстава ,односно са 244.549.740 
дин на 235.558.075 укупних. 

ПРОГРАМ 8.            
        
 Страна 30, 31 прогрм бр 8. Предшколско 
образовање позиција 139, економска кла-
сификација  411 плате,додаци,накнаде запо-
слених,  повећаваа са са   се  са   54.812.890    на  
70.214.887 динара  код  колоне средстава из 
буџета, као и колони укупних средстава,позиција 
140 економска класификација 412 социјални 
доприноси на терет послодавца мењају са са  
9.814.040 на12.538.235. средстава, позиција 
143 економска класификација 415 накнаде 
трошкова запослених мењају са са 1.530.000   на    
1.730.000 код  колоне средстава из буџета, као 
и колоне  укупних средстава средстава,позиција 
144 економска класификација 416 награде  
запослених и остала примања  са 630.000  на  
580.000, код  колоне средстава из буџета, као и 
колоне  укупних средстава средстава,позиција 
147 економска класификација 423 услуге  по  
уговору са   са 3.642.0000 на 3.342.000, код  колоне 
средстава из буџета, као  и колоне  укупних 
средстава средстава,позиција 145 економска 
класификација 421  стални трошкови са 6.120.000  
на 6.280.000, код  колоне средстава из буџета, као 
и колоне укупних средстава средстава,позиција 
149 економска класификација 425 текуће 
поправке  и одржавања са 4.870.000 на 6.870.000,  
код  колоне средстава из буџета, као и колоне   
укупних средстава средстава,позиција 150 
економска  класификација  426  материл  са 
11.0750.000  на 11.355.000 динара, код колоне 
средства из буџета и колоне укупнo средстава, 
позиција 151 економска  класификација 465                                                                                                                                              
буџета, као и колоне укупних средстава средстава, 
позиција 152 економска  класификација 482  
порези, обавезне   таксе  са   150.000   на   50.000  
код  колоне средстава из буџета, као и колоне 
укупних средстава средстава, позиција 153 
економска класификација 483  новчане  казне  
и  пенали са   3.573.000 динра  на   3.383.000, 
код  колоне средстава из буџета, као и колоне 
укупних средстава средстава,позиција 154 
економска класификација 4512 машине и  
опрема  се  3.185.000  на  2.185.000, код  колоне 
средстава из буџета, као и колоне укупних 
средстава укупан износ средстава  повећава  се 
са 112.666.930   на 126.434.740 динара

PROGRAM 7.

 Strana  25,26  program  broj 7 saobraćaj i 
saobraćajna infrastruktura, redni broj 75, ekonom-
ska klasifi kacija 511, smanjuje  se   za 238.549,740di-
nara, na 229,558,075 dinara kod budžetskih sred-
stava ,odnosno sa 244.549.740 din na 235.558.075 
ukupnih. 

PROGRAM 8.            
        
 Strana 30, 31 progrm br 8. Predškolsko obra-
zovanje pozicija 139, ekonomska klasifi kacija  
411 plate,dodaci,naknade zapo-slenih,  povećavaa 
sa sa se sa 54.812.890 na 70.214.887 dinara  kod  
kolone sredstava iz budžeta, kao i koloni ukupnih 
sredstava,pozicija 140 ekonomska klasifi kacija 
412 socijalni doprinosi na teret poslodavca men-
jaju sa sa  9.814.040 na12.538.235. sredstava, po-
zicija 143 ekonomska klasifi kacija 415 naknade 
troškova zaposlenih menjaju sa sa 1.530.000   na    
1.730.000 kod  kolone sredstava iz budžeta, kao i 
kolone  ukupnih sredstava sredstava,pozicija 144 
ekonomska klasifi kacija 416 nagrade  zaposlenih 
i ostala primanja  sa   630.000  na  580.000, kod  
kolone sredstava iz budžeta, kao i kolone  ukupnih 
sredstava sredstava,pozicija 147 ekonomska klasi-
fi kacija 423 usluge  po  ugovoru sa   sa  3.642.0000  
na  3.342.000, kod  kolone sredstava iz budžeta, 
kao  i kolone  ukupnih sredstava sredstava,pozicija 
145 ekonomska klasifi kacija 421 stalni troškovi 
sa 6.120.000  na   6.280.000, kod  kolone sred-
stava iz budžeta, kao i kolone ukupnih sredstava 
sredstava,pozicija 149 ekonomska   klasifi kacija  
425 tekuće  popravke  i održavanja  sa  4.870.000  
na   6.870.000,  kod  kolone sredstava iz budžeta, 
kao i kolone   ukupnih   sredstava sredstava,pozicija 
150 ekonomska  klasifi kacija  426  materil  sa 
11.0750.000  na 11.355.000 dinara, kod kolo-
ne sredstva iz budžeta i kolone ukupno sred-
stava, pozicija 151 ekonomska  klasifi kacija 465                                                                                                                                              
budžeta, kao i kolone ukupnih sredstava sredstava, 
pozicija 152 ekonomska  klasifi kacija 482  porezi, 
obavezne   takse  sa   150.000   na   50.000  kod  
kolone sredstava iz budžeta, kao i kolone uku-
pnih sredstava sredstava, pozicija 153 ekonom-
ska klasifi kacija 483  novčane  kazne  i  penali 
sa   3.573.000 dinra  na   3.383.000, kod  kolone 
sredstava iz budžeta, kao i kolone ukupnih sred-
stava sredstava,pozicija 154 ekonomska klasifi -
kacija 4512   mašine   i  oprema  se  3.185.000    na   
2.185.000, kod  kolone sredstava iz budžeta, kao i 
kolone ukupnih sredstava ukupan iznos sredstava  
povećava  se sa     112.666.930      na 126.434.740 
dinara
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ПРОГРАМ  9.

 Страна  26,27, програм  9. Основно и средње 
обраѕовање78, економска класификација 463100 
Текућеи трансфери осталим нивоима  власти   се  
са    68.860.000  на 74.860.000 динара, код  колоне 
средстава из буџета, као и колоне укупних 
срдстава.Укупан износ програма 9 мења се са 
77.400.000 динара  на  83.400.000 динара

ПРОГРАМ    10

 Страна 26,27, позиција   80, економска  
класификација  463.100     текући трансфери 
осталим нивоима властиса   42.428. 000   динара,     
мења     се   на   41,928,000 динара, изколоне  сре-
дстава  буџета,као и колоне укупних средстава.
Страна 26,27, позиција 81, економска  
класификација   463.200   капитални    трансфери 
осталим нивоима власти  са  560.000  динара,     
на 1.460.000    динара .

ПРОГРАМ-13 КУЛТУРА И 
ИНФОРМИСАЊЕ

ДОМ КУЛТУРЕ

 Страна28,29,30.,позиција 82 Опсте услуге 
културе,, економска класификација  411 плате, 
додаци, накнаде запослених,  повећаваа са са   се  
са  14.652.634на   14,921,266динара  код  колоне 
средстава из буџета, као   и  колоне укупних 
средстава,позиција 822 економска класификац 
са 15.852.634 на  16.121.266, а социјална давања 
,ек класификација412 социјални доприноси  
на терет послодавца мењају се са 2.652428 
на   2.696.635 код колоне буџета, односно код 
укупних средстава са3.352.428 на 3.396.635 
позиција 94 економска  класификација 465  
остале   дотације  и  трансфери   са 1,730,510 
на 1.759.352на   537.066 код  колоне средстава 
из буџета, као и колоне   укупних средстава са 
1.830.510 на 1859.352.дин.

БИБЛИОТЕКА

 Страна 28, 29, 30позиција 101 Опсте услуге 
културе, економска класификација 411 плате, 
додаци, накнаде запослених,  повећаваа са са   се  
са  9.249.284 на9.403.439код  колоне средстава из 
буџета, као   и  колоне укупних средстава,позиција 
102 економска класификације 411 са9.429,284 на 
9.583.439  ја 412 социјални доприноси  на терет 
послодавца мењају се   са 684.192 на    693.314.
позиција 113 економска  класификација 465  
остале   дотације  и  трансфери   са 1.108.548 на   
1.1.127,024код  колоне средстава из буџета, као 

PROGRAM  9.

 Strana  26,27, program  9. Osnovno i srednje 
obraѕovanje78, ekonomska klasifi kacija 463100 
Tekućei transferi ostalim nivoima  vlasti se sa      
68.860.000  na 74.860.000 dinara, kod  kolone sred-
stava iz budžeta, kao i kolone  ukupnih srdstava.
Ukupan iznos programa 9 menja se sa 77.400.000 
dinara  na  83.400.000 dinara

PROGRAM    10

 Strana 26, 27, pozicija 80, ekonomska  klasi-
fi kacija  463.100 tekući transferi ostalim nivoima 
vlastisa 42.428. 000 dinara, menja se na   41,928,000 
dinara, izkolone  sredstava  budžeta,kao i kolone 
ukupnih sredstava.
Strana 26,27, pozicija 81, ekonomska  klasifi kacija   
463.200   kapitalni transferi ostalim nivoima vlasti  
sa 560.000 dinara, na 1.460.000 dinara .

PROGRAM-13 KULTURA I 
INFORMISANJE

DOM KULTURE

 Strana28,29,30.,pozicija 82 Opste usluge 
kulture,, ekonomska klasifi kacija  411 plate, do-
daci, naknade zaposlenih, povećavaa sa sa se  
sa 14.652.634na 14,921,266dinara  kod  kolo-
ne sredstava iz budžeta, kao i kolone ukupnih 
sredstava,pozicija 822 ekonomska klasifi kac sa 
15.852.634 na  16.121.266, a socijalna davanja ,ek 
klasifi kacija412 socijalni doprinosi  na teret poslo-
davca menjaju se sa 2.652428 na 2.696.635 kod 
kolone budžeta, odnosno kod ukupnih sredstava 
sa3.352.428 na 3.396.635 pozicija 94 ekonom-
ska  klasifi kacija 465  ostale dotacije  i  transferi  
sa 1,730,510 na 1.759.352na 537.066 kod  kolone 
sredstava iz budžeta, kao i kolone   ukupnih sred-
stava sa 1.830.510 na 1859.352.din.

BIBLIOTEKA

 Strana 28, 29, 30pozicija 101 Opste usluge 
kulture, ekonomska klasifi kacija 411 plate, doda-
ci, naknade zaposlenih,  povećavaa sa sa   se  sa  
9.249.284 na9.403.439kod  kolone sredstava iz 
budžeta, kao   i  kolone ukupnih sredstava,pozicija 
102 ekonomska klasifi kacije 411 sa9.429,284 na 
9.583.439  ja 412 socijalni doprinosi  na teret poslo-
davca menjaju se   sa 684.192 na    693.314.
pozicija 113 ekonomska  klasifi kacija 465  ostale   
dotacije  i  transferi   sa 1.108.548 na   1.1.127,024kod  
kolone sredstava iz budžeta, kao i kolone   ukupnih 
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и колоне   укупних средстава ,са 1,122,548 на 
1.141.024 дин.

МУЗЕJ

 Страна28,29,30.,позиција 120 Опсте услуге 
културе, економска класификација 411 плате, 
додаци, накнаде запослених,  повећаваа са са   
се  са  4.986.250на  5.069.354 динара  код  колоне 
средстава из буџета, као и колоне укупних 
средстава,позиција 2 економска класификац  ја 
412 социјални доприноси  на терет послодавца 
мењају се   са 892.476 на    0907.351 позиција 131 
економска  класификација 465  остале   дотације  
и  трансфери   са 587,880на   596.213 код  колоне 
средстава из буџета, као и колоне   укупних 
средстава

    Раздео  5.  
ОПШТИНСКА  УПРАВА, ПРОГРАМ 15

 Страна 22,23.,позиција 46 Опсте услуге 
локалне самоуправа,, економска класификација  
411 плате,додаци,накнаде запослених,  повећаваа 
са са   се  са  60.134.850     на   70.937.260динара  
код  колоне средстава из буџета, као   и  колоне 
укупних средстава,позиција 47 економска 
класификац  ја 412 социјални доприноси  на 
терет послодавца мењају се   са 10.088.824   на    
11.996080   позиција 52 економска класификација   
415  накнаде трошкова запослених, мењају са са 
1.530. 000   на  1.730.000   код  колоне средстава 
из буџета, као и колоне    укупних  средстава 
позиција  52  економска класификација  421  
стални трошкови са    9.200.000    на   10.200.000 
код  колоне средстава из буџета, као и колоне  
укупних средстава позиција 57 економска   
класификација  426    материјал  са    6.500.000   
на  7.500.000     код  колоне средстава из буџета, 
као и колони укупних средстава позиција 59  
економска  класификација 465  остале   дотације  
и  трансфери   са 6.500.000    на   7885645 
код  колоне средстава из буџета, као и колоне   
укупних средстава позиција  62  економска  
класификација  483  новчане   казне  и  пенали  
са 65.000.000   динара   105.000.000   код  колоне 
средстава из буџета, као и колоне  укупних 
средстава позиција 63 економска класификација 
484 накнада за повреде и штете   се   4,500,000    
на  6.500.000  код  колоне средстава из буџета, 
као  и  колоне  укупних средстава

Општински правобранилац-раздео 4
 Страна19,20,21.,позиција 41 Опсте услуге 
локалне самоуправа,, економска класификација  
411 пла те,додаци,накнаде запослених,  повећаваа 
са са   се  са  1.348.200на  1.366.176динара  код  

sredstava ,sa 1,122,548 na 1.141.024 din.

MUZEJ

 Strana28,29,30.,pozicija 120 Opste usluge 
kulture, ekonomska klasifi kacija 411 plate, do-
daci, naknade zaposlenih,  povećavaa sa sa se  sa 
4.986.250na 5.069.354 dinara kod kolone sredstava 
iz budžeta, kao   i  kolone ukupnih sredstava,pozicija 
2 ekonomska klasifi kac  ja 412 socijalni dopri-
nosi  na teret poslodavca menjaju se   sa 892.476 
na  0907.351 pozicija 131 ekonomska  klasifi kacija 
465  ostale   dotacije  i  transferi   sa 587,880na   
596.213 kod  kolone sredstava iz budžeta, kao i 
kolone   ukupnih sredstava

    Razdeo  5.  
OPŠTINSKA  UPRAVA, PROGRAM 15

 Strana 22,23.,pozicija 46 Opste usluge loka-
lne samouprava,, ekonomska klasifi kacija 411 
plate,dodaci,naknade zaposlenih, povećavaa sa sa 
se sa 60.134.850  na 70.937.260dinara kod  kolo-
ne sredstava iz budžeta, kao i kolone ukupnih 
sredstava,pozicija 47 ekonomska klasifi kac  ja 412 
socijalni doprinosi  na teret poslodavca menjaju 
se   sa 10.088.824   na  11.996080   pozicija 52 
ekonomska klasifi kacija   415  naknade troškova 
zaposlenih, menjaju sa sa 1.530. 000   na  1.730.000   
kod  kolone sredstava iz budžeta, kao i kolone    
ukupnih  sredstava pozicija  52  ekonomska klasi-
fi kacija  421  stalni troškovi sa    9.200.000    na   
10.200.000 kod  kolone sredstava iz budžeta, kao i 
kolone  ukupnih sredstava pozicija 57 ekonomska   
klasifi kacija  426    materijal  sa    6.500.000   na  
7.500.000     kod  kolone sredstava iz budžeta, kao 
i koloni ukupnih sredstava pozicija 59  ekonomska  
klasifi kacija 465  ostale   dotacije  i  transferi   sa 
6.500.000    na   7885645 kod  kolone sredstava iz 
budžeta, kao i kolone   ukupnih sredstava pozicija  
62  ekonomska  klasifi kacija  483  novčane   kazne  
i  penali  sa 65.000.000   dinara   105.000.000   kod  
kolone sredstava iz budžeta, kao i kolone  ukupnih 
sredstava pozicija 63 ekonomska klasifi kacija 484 
naknada za povrede i štete   se   4,500,000    na  
6.500.000  kod  kolone sredstava iz budžeta, kao  i  
kolone  ukupnih sredstava

Opštinski pravobranilac-razdeo 4
 Strana19,20,21.,pozicija 41 Opste usluge 
lokalne samouprava,, ekonomska klasifi kacija  411 
pla te,dodaci,naknade zaposlenih,  povećavaa sa sa   
se  sa  1.348.200na  1.366.176dinara  kod  kolo-
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колоне средстава из буџета, као   и  колоне 
укупних средстава,позиција 4 2 економска 
класификац  ја 412 социјални доприноси  на 
терет послодавца мењају се   са 235.935 на    
239.635. позиција 45 економска  класификација 
465  остале   дотације  и  трансфери   са 130.000на   
131.733 код  колоне средстава из буџета, као и 
колоне   укупних средстава

МЕСНЕ   ЗАЈЕДНИЦЕ, ПРОГРАМ 15.

 Страна32,33.,позиција 180 Опсте услуге 
локалне самоуправа,, економска класификација  
411 плате,додаци,накнаде запослених,  
повећаваа са са   се  са  642.000на   650.560динара  
код  колоне средстава из буџета, као   и  колоне 
укупних средстава,позиција 181економска 
класификац  ја 412 социјални доприноси  на 
терет послодавца мењају се   са 107.000 на    
138.426. позиција 189 економска  класификација 
465  остале   дотације  и  трансфери   са75.000на   
76.000код  колоне средстава из буџета, као 
и колоне   укупних средстава програм  15,  
позиција  185, економска класификација  423 
услуге  по уговору повећавају се  3.011.000  
динара, на  износ од    3.051.000 динара програм  
15,  позиција  188, економска класификација  
426    материјал мења се са  5.929.000  динара,  
на износ од  5.939.000  динара 

ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ   ПРОГРАМ 16
Скупштина општине-раздео1

 Страна19,20,21.,позиција 1 Опсте услуге 
локалне самоуправа,, економска класификација  
411 плате,додаци,накнаде запослених,  повећаваа 
са са   се  са  3.952.544 на   4.004.884динара  код  
колоне средстава из буџета, као   и  колоне укупних 
средстава,позиција 2 економска класификац  ја 
412 социјални доприноси  на терет послодавца 
мењају се   са 684192 на    693.314. позиција 9  
економска  класификација 465  остале   дотације  
и  трансфери   са 530.000на   537.066 код  колоне 
средстава из буџета, као и колоне   укупних 
средстава 

председник општине-раздео 2
 Страна19,20,21.,позиција 16 Опсте услуге 
локалне самоуправа,, економска класификација  
411 плате,додаци,накнаде запослених,  повећаваа 
са са   се  са  4.718.700на   4.781.616динара  код  
колоне средстава из буџета, као   и  колоне 
укупних средстава, позиција 16 економска 
класификац  ја 412 социјални доприноси  на 
терет послодавца мењају се   са 865.095  на    
876.630 позиција 24 економска  класификација 

ne sredstava iz budžeta, kao   i  kolone ukupnih 
sredstava,pozicija 4 2 ekonomska klasifi kac  ja 412 
socijalni doprinosi  na teret poslodavca menjaju 
se   sa 235.935 na    239.635. pozicija 45 ekonom-
ska  klasifi kacija 465  ostale   dotacije  i  transferi   
sa 130.000na   131.733 kod  kolone sredstava iz 
budžeta, kao i kolone   ukupnih sredstava

MESNE   ZAJEDNICE, PROGRAM 15.

 Strana32,33.,pozicija 180 Opste usluge loka-
lne samouprava,, ekonomska klasifi kacija  411 
plate,dodaci,naknade zaposlenih,  povećavaa sa 
sa   se  sa  642.000na   650.560dinara  kod  kolo-
ne sredstava iz budžeta, kao   i  kolone ukupnih 
sredstava,pozicija 181ekonomska klasifi kac  ja 412 
socijalni doprinosi  na teret poslodavca menjaju 
se   sa 107.000 na    138.426. pozicija 189 ekonom-
ska  klasifi kacija 465  ostale   dotacije  i  trans-
feri   sa75.000na   76.000kod  kolone sredstava iz 
budžeta, kao i kolone   ukupnih sredstava program  
15,  pozicija  185, ekonomska klasifi kacija  423 
usluge  po ugovoru povećavaju se  3.011.000  di-
nara, na  iznos od    3.051.000 dinara program  15,  
pozicija  188, ekonomska klasifi kacija  426    ma-
terijal menja se sa  5.929.000  dinara,  na iznos od  
5.939.000  dinara 

POLITIČKI SISTEM LOKALNE SAMOU-
PRAVE   PROGRAM 16

Skupština opštine-razdeo1

 Strana19,20,21.,pozicija 1 Opste usluge loka-
lne samouprava,, ekonomska klasifi kacija  411 
plate,dodaci,naknade zaposlenih,  povećavaa sa 
sa   se  sa  3.952.544 na   4.004.884dinara  kod  
kolone sredstava iz budžeta, kao   i  kolone ukupnih 
sredstava,pozicija 2 ekonomska klasifi kac  ja 412 
socijalni doprinosi  na teret poslodavca menjaju 
se   sa 684192 na    693.314. pozicija 9  ekonom-
ska  klasifi kacija 465  ostale   dotacije  i  transferi   
sa 530.000na   537.066 kod  kolone sredstava iz 
budžeta, kao i kolone   ukupnih sredstava 

predsednik opštine-razdeo 2
 Strana19,20,21.,pozicija 16 Opste usluge 
lokalne samouprava,, ekonomska klasifi kacija  411 
plate,dodaci,naknade zaposlenih,  povećavaa sa sa   
se  sa  4.718.700na   4.781.616dinara  kod  kolo-
ne sredstava iz budžeta, kao   i  kolone ukupnih 
sredstava, pozicija 16 ekonomska klasifi kac  ja 412 
socijalni doprinosi  na teret poslodavca menjaju 
se   sa 865.095  na    876.630 pozicija 24 ekonom-
ska  klasifi kacija 465  ostale   dotacije  i  transferi   



SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOQE

27.09.2019. Strana         - Broj 7/2019

SLU@BENI GLASNIK OP[TINE PRIJEPOLJE

27.09.2019. Strana       - Broj 7/20194 5 4 5

45

465  остале   дотације  и  трансфери   са 600.000 
на   7608.000 код  колоне средстава из буџета, 
као и колоне   укупних средстава

општинско веће-раздео 3
 Страна19,20,21.,позиција 32Опсте услуге 
локалне самоуправа,, економска класификација  
411 плате,додаци,накнаде запослених,  повећаваа 
са са   се  са  7,383.745на   7.482195динара  код  
колоне средстава из буџета, као   и  колоне 
укупних средстава,позиција 33 економска 
класификац  ја 412 социјални доприноси  на терет 
послодавца мењају се   са 1.102.635 на 1.117.337 
дин позиција 165 економска  класификација 
425  текуче одржавањизнос средстава мења се 
са 600.000 на 1.340.000 код  колоне средстава 
из буџета, као и колоне   укупних средстава 
позиција 165 економска  класификација 425  
текуче одржавањизнос средстава мења се са 
600.000 на 1.340.000 код  колоне средстава 
из буџета, као и колоне   укупних средстава 
позиција 165 економска  класификација 425  
текуче одржавањизнос средстава мења се са 
600.000 на 1.340.000 код  колоне средстава из 
буџета, као и колоне   укупних средстава

 Члан 5

 Члан 7  се брише и додајесе нови члан
У складу са Законом о начину одређивања 
максималног броја запослених у јавном сектору 
(„Службени гласник РС“, број 68/2015), број 
запослених код корисника буџета не може прећи 
максималан број запослених на неодређено и 
одређено време, и то:
-    95  запослених у локалној администрацији 
на неодређено време 
-    10  запослених у локалној администрацији 
на одређено време
-    73  запослених у предшколским установама 
на неодређено време
-    20  запослених у предшколским установама 
на одређено време
-    37 запослених у установама културе на 
неодређено време
-    4   запослених у установама културе на 
одређено време
-    1   запослених у  МЗ  на неодређено време 
-  3 запослена  на   неодређено  време  
у  осталим установама (Туристичка 
организација).
-  3 запослена  на   одређено  време  у  осталим 
установама (Туристичка организација).
  У овој одлуци о буџету средства за плате се 
обезбеђују за број запослених из става 1. овог 
члана.

sa 600.000 na   7608.000 kod  kolone sredstava iz 
budžeta, kao i kolone   ukupnih sredstava

opštinsko veće-razdeo 3
 Strana19,20,21.,pozicija 32Opste usluge 
lokalne samouprava,, ekonomska klasifi kacija  
411 plate,dodaci,naknade zaposlenih,  povećavaa 
sa sa   se  sa  7,383.745na   7.482195dinara  kod  
kolone sredstava iz budžeta, kao   i  kolone uku-
pnih sredstava,pozicija 33 ekonomska klasifi kac  
ja 412 socijalni doprinosi  na teret poslodavca 
menjaju se   sa 1.102.635 na 1.117.337 din poz-
icija 165 ekonomska  klasifi kacija 425  tekuče 
održavanjiznos sredstava menja se sa 600.000 na 
1.340.000 kod  kolone sredstava iz budžeta, kao i 
kolone   ukupnih sredstava pozicija 165 ekonomska  
klasifi kacija 425  tekuče održavanjiznos sredstava 
menja se sa 600.000 na 1.340.000 kod  kolone sred-
stava iz budžeta, kao i kolone   ukupnih sredstava 
pozicija 165 ekonomska  klasifi kacija 425  tekuče 
održavanjiznos sredstava menja se sa 600.000 na 
1.340.000 kod  kolone sredstava iz budžeta, kao i 
kolone   ukupnih sredstava

 Član 5

 Član 7  se briše i dodajese novi član
U skladu sa Zakonom o načinu određivanja mak-
simalnog broja zaposlenih u javnom sektoru 
(„Službeni glasnik RS“, broj 68/2015), broj zapos-
lenih kod korisnika budžeta ne može preći maksi-
malan broj zaposlenih na neodređeno i određeno 
vreme, i to:
-    95  zaposlenih u lokalnoj administraciji na 
neodređeno vreme 
-    10  zaposlenih u lokalnoj administraciji na 
određeno vreme
-    73  zaposlenih u predškolskim ustanovama na 
neodređeno vreme
-    20  zaposlenih u predškolskim ustanovama na 
određeno vreme
-    37 zaposlenih u ustanovama kulture na 
neodređeno vreme
-    4   zaposlenih u ustanovama kulture na 
određeno vreme
-    1   zaposlenih u  MZ  na neodređeno vreme 
-  3 zaposlena  na   neodređeno  vreme  u  ostalim 
ustanovama (Turistička organizacija).
-  3 zaposlena  na   određeno  vreme  u  ostalim 
ustanovama (Turistička organizacija).
  U ovoj odluci o budžetu sredstva za plate se 
obezbeđuju za broj zaposlenih iz stava 1. ovog 
člana.
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Члан 6.

 Члан 17 ђ.се мења и додају се следеће 
измене:
ОШ Коловтат повећава се буџет за текуће   
расходе  за 3.000.000  динара
ОШ Сељашница повећава се буџет за текуће 
расходе за 1.500.000 динара
ОШ Бостани повећава се буџет за текуће 
расходе за 1.160.000,000 динара
ОШ Ивање повећава се буџет за текуће расходе 
за 140.000  динара
ОШ Жупа повећава се буџет за текуће расходе 
за 200.000   динара
ОШ  Бродарево повећава се буџет за текуће 
расходе за 3.000.000  динара
Код средњег образовања 
- умањити 500.000 текуће рсход код техничке 
школе ,а увећати капиталне расходе
- код економке школе увећати за 400.000 
капиталне расходе

Члан 7. 
 
 Члан  34. се  бриши додаје се нови Члан 7.

Члан 8.

 Ова   Одлука  ступа   на  снагу  даном  
доношења  и  објављивиће  се   у  ‘’Службеном  
гласнику  општине  Пријепоље’’. 

Број: 400 -  9 /19
Датум: 26.09.2019.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ  
                                                                                                                
                                                                                     

ПРЕДСЕДНИК    СКУПШТИНЕ
Стана  Марковић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

 Разлог за доношење Ребаланса 1. буџета 
2019 је у растућим трошковима и неопходности 
обезбеђења истих.Сви разлози 
за  Ребаланса    могу   се    разврстати   у  четири  
групе:
 1.Повећање масе средстава за плате 
запослених код  Дечијег  вртића,је  допис 
Министарства за финансије  од 25.01.2019 бр 
401-00-00372/2019-03 где је дато позитивно 

Član 6.

 Član 17 đ.se menja i dodaju se sledeće izmene:
OŠ Kolovtat povećava se budžet za tekuće   rashode  
za 3.000.000  dinara
OŠ Seljašnica povećava se budžet za tekuće ra-
shode za 1.500.000 dinara
OŠ Bostani povećava se budžet za tekuće rashode 
za 1.160.000,000 dinara
OŠ Ivanje povećava se budžet za tekuće rashode za 
140.000  dinara
OŠ Župa povećava se budžet za tekuće rashode za 
200.000   dinara
OŠ  Brodarevo povećava se budžet za tekuće ra-
shode za 3.000.000  dinara
Kod srednjeg obrazovanja 
- umanjiti 500.000 tekuće rshod kod tehničke škole 
,a uvećati kapitalne rashode
- kod ekonomke škole uvećati za 400.000 kapitalne 
rashode

Član 7. 
 
 Član  34. se  briši dodaje se novi Član 7.

Član 8.

 Ova   Odluka  stupa   na  snagu  danom  
donošenja  i  objavljiviće  se   u  ‘’Službenom  glas-
niku  opštine  Prijepolje’’. 

Broj: 400 -  9 /19
Datum: 26.09.2019.godine

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLJE  
                                                                                                                
                                                                                     

PREDSEDNIK    SKUPŠTINE
Stana  Marković

OBRAZLOŽENJE

 Razlog za donošenje Rebalansa 1. budžeta 
2019 je u rastućim troškovima i neophodnosti 
obezbeđenja istih.Svi razlozi 
za  Rebalansa    mogu   se    razvrstati   u  četiri  
grupe:
 1.Povećanje mase sredstava za plate zapos-
lenih kod  Dečijeg  vrtića,je  dopis Ministarstva za 
fi nansije  od 25.01.2019 br 401-00-00372/2019-03 
gde je dato pozitivno mišljenje na poveć anje mase 
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мишљење на повећ ање масе средстав на 
позицији 411 и 412 за 15,830.475 овоме треба 
додати,   Закључак владе о повећању плата   аја 
од   9% од маја на децембар 2018,у износу од 
1,072,765 дин,односно увечање масе укупне за 
Вртић на411и412је 16,903,240
 Такође издвајања  на позицији 465 остале 
дотације и трансфери износи додатних 1.864.570 
динара, па је укупно за вртић потребно издвојити 
18.767.810 дин.
 Повећање масе средстава за плате 
запослених код  Општинске управе, ,допис 
Министарства за финансије  од  23,04.2019 бр 
120-00-00018/2019-03  где је дато позитивно 
мишљејње  на повећање масе средстава на 
позицији 411 и 412  за  11,653,965
 Такође издвајања  на  позицији 465 
остале дотације и трансфери износи додатних 
1.281,936динара, па је укупно за општину  
потребно издвојити 12,935,901  дин.
 Повећање масе средстава за плате 
запослених код  Туристичке организације, област 
туризма,допис Министарства за финан2.565.805 
,на класификацији 411 и 412
 Такође издвајања на апозицији 465 остале 
дотације и трансфери износи додатних 282.485 
динара, па је укупно за општину потребно 
издвојити 2.848.290 дин.
 Укупно повећање плата на 411,412 и 465 
је  по оба  документа Министарства  финансија  
34.552.001динара. почев од плате за новембар 
2019. године код корисника средстава буџета 
локалне власти за 8%, осим код установа културе 
код којих повећање износи 10% и предшколских 
установа и установа социјалне заштите код 
којих повећање износи 9%.”.па је по том основу 
увећање масе плата за све кориснике буџета на 
економским класифкацијам још по овом основу 
3.591.665 динара
 2.повећање износа новчаних казни и пенала 
на  економској класификацији 483 за  40.000.000 
дин.
 3.оcтала пвећања текућих и капиталних 
расхода  за 15,980,000 динара 
-област оснновног образовања  повећање за   
9.000.000 динара
-област локалне управе за   6.480.000  динара
-регионална  депонија   500.000  динара
-област средњег образовања 900.000  динара
‘општинско веће    500,000 динара
Укупно повећање масе средстава износи  
96.523.666  дин                                                                  .
 4.Смањење расхода за 44.891.665.динара
-зграде и  грађевински објекти за 20.000.000,код 
програма комуналних делатности
-куповина земљишта   за    9,00.,000  динара

sredstav na poziciji 411 i 412 za 15,830.475 ovome 
treba dodati,   Zaključak vlade o povećanju plata   
aja od   9% od maja na decembar 2018,u iznosu od 
1,072,765 din,odnosno uvečanje mase ukupne za 
Vrtić na411i412je 16,903,240
 Takođe izdvajanja  na poziciji 465 ostale do-
tacije i transferi iznosi dodatnih 1.864.570 dinara, 
pa je ukupno za vrtić potrebno izdvojiti 18.767.810 
din.
 Povećanje mase sredstava za plate zaposlenih 
kod  Opštinske uprave, ,dopis Ministarstva za fi -
nansije  od  23,04.2019 br 120-00-00018/2019-03  
gde je dato pozitivno mišljejnje  na povećanje mase 
sredstava na poziciji 411 i 412  za  11,653,965
 Takođe izdvajanja  na  poziciji 465 ostale 
dotacije i transferi iznosi dodatnih 1.281,936di-
nara, pa je ukupno za opštinu  potrebno izdvojiti 
12,935,901  din.
 Povećanje mase sredstava za plate zaposlenih 
kod  Turističke organizacije, oblast turizma,dopis 
Ministarstva za fi nan2.565.805 ,na klasifi kaciji 411 
i 412
 Takođe izdvajanja na apoziciji 465 ostale do-
tacije i transferi iznosi dodatnih 282.485 dinara, pa 
je ukupno za opštinu potrebno izdvojiti 2.848.290 
din.
 Ukupno povećanje plata na 411,412 i 465 
je  po oba  dokumenta Ministarstva  fi nansija  
34.552.001dinara. počev od plate za novembar 
2019. godine kod korisnika sredstava budžeta loka-
lne vlasti za 8%, osim kod ustanova kulture kod 
kojih povećanje iznosi 10% i predškolskih ustano-
va i ustanova socijalne zaštite kod kojih povećanje 
iznosi 9%.”.pa je po tom osnovu uvećanje mase 
plata za sve korisnike budžeta na ekonomskim 
klasifkacijam još po ovom osnovu 3.591.665 di-
nara
 2.povećanje iznosa novčanih kazni i penala na  
ekonomskoj klasifi kaciji 483 za  40.000.000 din.

 3.octala pvećanja tekućih i kapitalnih rashoda  
za 15,980,000 dinara 
-oblast osnnovnog obrazovanja  povećanje za   
9.000.000 dinara
-oblast lokalne uprave za   6.480.000  dinara
-regionalna  deponija   500.000  dinara
-oblast srednjeg obrazovanja 900.000  dinara
‘opštinsko veće    500,000 dinara
Ukupno povećanje mase sredstava iznosi  
96.523.666  din                                                                  .
 4.Smanjenje rashoda za 44.891.665.dinara
-zgrade i  građevinski objekti za 20.000.000,kod 
programa komunalnih delatnosti
-kupovina zemljišta   za    9,00.,000  dinara
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-субвенције на 451 код програма локалног 
економског развоја  2.000.000  динара
-смањење трођкова код Вртића за 5.640,000 
динара
-смањење трошкова код туристичке организације 
за 760,000 динара
-смањењ трочкива код цредњег образовања за 
500.000  динара
-укупна издвајања на економској класификацији 
511 умањују се  за  6.991.665  динара
 Укупно потребана средства за покриће 
насталих расхода 51,632,001  .односно потребно 
је обезбедити додатне приходе 
 - У следећем прегледу исказани су увечања 
и умањења по економским класификацијама

УВЕЋАЊЕ   КЛАСИФИКАЦИЈА 

СО ПРИЈЕПОЉЕ
411  плате запослених                + 52.340
412  социјални доприноси          + 9.122
465  остале дотације                      +7.066

ПРЕДСЕДНИК
411  плате запослених                + 62.916
412  социјални доприноси         + 11.535
465  остале дотације                      +8.000

ВЕЋЕ
411  плате запослених                  + 98.450
412  социјални доприноси          + 14.702
465 остале дотације                       +10.666

ПРАБОБРАНИЛАШТВО
411  плате запослених                + 17.976
412  социјални доприноси           + 3.700
465  остале дотације                       +1.733

ДОМ КУЛТУРЕ
411  плате запослених                + 268.632
412  социјални доприноси           + 44.207
465  остале дотациеје                     +28.842

БИБЛИОТЕКА
411  плате запослених                + 154.155
412  социјални доприноси         + 27.591
465  остале дотације                     +18.476

МУЗЕЈ
411   плате запослених               + 83.104
412   социјални доприноси      + 14.875
465  остале дотације                     +8.333

-subvencije na 451 kod programa lokalnog 
ekonomskog razvoja  2.000.000  dinara
-smanjenje trođkova kod Vrtića za 5.640,000 di-
nara
-smanjenje troškova kod turističke organizacije za 
760,000 dinara
-smanjenj tročkiva kod crednjeg obrazovanja za 
500.000  dinara
-ukupna izdvajanja na ekonomskoj klasifi kaciji 
511 umanjuju se  za  6.991.665  dinara
 Ukupno potrebana sredstva za pokriće nastal-
ih rashoda 51,632,001  .odnosno potrebno je obez-
bediti dodatne prihode 
 - U sledećem pregledu iskazani su uvečanja i 
umanjenja po ekonomskim klasifi kacijama

UVEĆANJE   KLASIFIKACIJA 

SO PRIJEPOLJE
411  plate zaposlenih                + 52.340
412  socijalni doprinosi          + 9.122
465  ostale dotacije                      +7.066

PREDSEDNIK
411  plate zaposlenih                + 62.916
412  socijalni doprinosi         + 11.535
465  ostale dotacije                      +8.000

VEĆE
411  plate zaposlenih                  + 98.450
412  socijalni doprinosi          + 14.702
465 ostale dotacije                       +10.666

PRABOBRANILAŠTVO
411  plate zaposlenih                + 17.976
412  socijalni doprinosi           + 3.700
465  ostale dotacije                       +1.733

DOM KULTURE
411  plate zaposlenih                + 268.632
412  socijalni doprinosi           + 44.207
465  ostale dotacieje                     +28.842

BIBLIOTEKA
411  plate zaposlenih                + 154.155
412  socijalni doprinosi         + 27.591
465  ostale dotacije                     +18.476

MUZEJ
411   plate zaposlenih               + 83.104
412   socijalni doprinosi      + 14.875
465  ostale dotacije                     +8.333
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